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 مقدمه :لاو فصل

 گیری -بهره برای  دائمی کار و  ساز وجود و هستند آموزشی نظام اصلی  نفعان ذی  از  یکی دانشجویان 

 انسجام و هماهنگی دهی سازمان . است ضروری آموزشی نظام بهبود مسیر در آنان مشارکت از

 در پزشکی علوم آموزش توسعه در ایشان های ظرفیت از  استفاده و دانشجویی های فعالیت بیشتر

 ساختارمند تشکل یک به نیاز آموزشی های برنامه و دانشگاهی وزارتی از اعم مختلف سطوح

 .سازد می آشکار پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مراکز  در را  دانشجویی 

 موقعیت  و  ها فرصت کردن فراهم هدفش و شده طراحی پیش از و دار هدف است فعالیتی آموزش

 .بخشد می  سرعت و کرده  تسهیل نظام یک  درون  در را یادگیری امر که است هایی

 مطالعات  مرکز و باشند می پزشکی علوم آموزش نظام مشتریان ترین اصلی و ترین مهم دانشجویان 

سیرجان  دانش پزشکی آموزش توسعه و پزشکی  علوم   ظرفیت از  استفاده با دارد نظر در کده 

 گام آموزش کیفیت ارتقای جهت در  دانشگاه، علمی هیات محترم اعضای با تعامل در و دانشجویان 

کده علوم پزشکی سیرجان دانش پزشکی علوم آموزش توسعه  دانشجویی کمیته راستا  این در .بردارد

 .گردد می تشکیل اساسنامه این در  شده ذکر شرح به

3 

 پزشکی  علوم آموزش توسعه دانشجویی کمیته :دوم فصل

 در پس این از که سیرجان پزشکی علوم آموزش توسعه و مرکزمطالعات دانشجویی مرکزی کمیته

 در تحصیل به شاغل مند عالقه دانشجویان  از متشکل نهادی شود می خوانده کمیته اساسنامه این

ی پزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز زیرنظر که میباشد سیرجان پزشکی علومکده  دانش

 .میکند فعالیت مرکز این های سیاست و  اهداف راستای در و شده تشکیلسیرجان  

 

 :اهداف



 .آموزشی مختلف های حیطه در  دانشجویان سازی آگاه و آموزش •

 .دانشجویان  بین در آموزشی مسائل برابر  در مسئولیت احساس و تعهد فرهنگ ایجاد •

 .آن ارتقاء راستای در تالش وسیرجان   پزشکی علومشکده  دان در آموزش وضعیت مستمر پایش •

 وتالش آن های کاستی و نواقص  و آموزشی موجود شرایط از اساتید و  مدیران سازی آگاه •

 .نواقص  این رفع جهت در

 فرآیند  سازی پویا  جهت در مشارکت منظور به دانشجویان  عملی و علمی سازی توانمند •

 و پژوهش انجام به  دانشجویان  بیوترغ آموزشکده ،  دانش در آموزش کیفی توسعه و آموزش

 .آموزش با مرتبط های حوزه در تحقیق

 

 کمیته  ساختار سوم: صلف

 

 

 

 

رئیس کمیته

روابط عمومی المپیاد
آموزش و توانمندسازی 

علمی و عملی
ارزشیابی تحول و نوآوری آموزش پژوهش در آموزش

دبیر کمیته



 :کمیته رئیس

 مرکز مدیر متبوع، وزارت مصوب دانشجویی  مشورتی های کمیته نامه آیین طبق کمیته رییس

 .بود خواهد کدهدانش پزشکی آموزش توسعه و مطالعات

 :رئیس وظایف

 .مرکزی شورای پیشنهاد  بر بنا واحدها مسئولین و دبیر انتصاب حکم صدور ▪

 .واحدها مسئولین و  دبیر استعفای قبول نیاز درصورت و بررسی ▪

 .واحدها مسئولین و دبیر برعملکرد نظارت ▪

 .کمیته اهداف راستای در کده  دانش مسئولین و اساتید با ارتباط ایجاد ▪

 .ساالنه های پروژه و ها برنامه تدوین در کمیته اعضاء با همکاری ▪

 .کشور خارج و داخل نهادهای با کمیته ارتباط به مربوط امور پیگیری ▪

 کمیته  جلسات در حضور ▪

یا بیشتر آرا شورای مرکزی تصویب می شوند و در صورت   2/ 3مصوبات شورای مرکزی با    :تبصره

و   3/2 اتفاق  مصوبه و عدم  دستیابی به  بروز اختالف میان اعضای شورای مرکزی پیرامون یک

موظف به بررسی مجدد موضوع بوده و در صورت شورای مرکزی  بیشتر آرا اعضا در  صورت نیاز  

 ارجاع داده می شود .   EDCمدیر  ادامه اختالفات موضوع به  

 :کمیته دبیر

 1حداقل  16معدل   حداقلدارای    که است مرکزی کمیته اعضای از یکی مرکزی کمیته دبیر

 با سال هر ماه مهر در دبیرباشد .     راانجمن های علمی    و   کمیته در  فعال حضور ی سابقه سال

 .است بالمانع دبیر مجدد انتخاب و میشود  منصوب سال  یک مدت به کمیته رئیس مستقیم ابالغ



 های کارگروه بین هماهنگی و کمیته وظایف با مرتبط مدیریت و جلسات اداره  به موظف دبیر

 .باشند می کمیته های فعالیت مورد در کمیته رئیس به پاسخگویی  و مختلف

 عزل  به موظف رئیس دبیر،  برعزل مبنی مرکزی شورای اعضای  2/ 3 پیشنهاد صورت در  :  1 تبصره

 .است دبیر

دانشجویان فعال ورودی بهمن در صورت راهیابی به شورای مرکزی و تائید اعضای :    2تبصره 

 . ندارند  حدودیتی برای انتخاب شدن به عنوان دبیرمشورای مرکزی قبل  

 :دبیر وظایف

 .کمیته داخلی واجرای اداری امور انجام ▪

 .مرکزی شورای مصوبات پیگیری ▪

 .مرکزی شورای های سیاست براساس کمیته یکساله عملیاتی ی برنامه ی ارائه ▪

 .مرکزی شورای به فردیو تعامالت    عملکرد گزارشه ی  ارائ ▪

 .مرکزی شورای جلسات منظم برگزاری ▪

 .مرکزی شورای جلسات تمامی در حضور ▪

 .واحدها های فعالیت بر نظارت و کمیته واحدهای بین هماهنگی و ارتباط برقراری ▪

  EDC مدیر و سرپرست به) یکبار ماه 3 هر) کمیته    عملکرد گزارش ی ارائه ▪

 .مالی سال پایان در کمیته عملکرد گزارش ارائه و کمیته اداری و مالی امور انجام ▪

 .تابعه واحدهای سایر و کمیته عملی و علمی هدایت ▪

 .کمیته داخلی اساسنامه اجرای حسن بر نظارت ▪



 :مرکزی شورای

 به سیرجان  پزشکی علوم دانشکده دانشجویی  فعال اعضای از ای مجموعه شورا  این

 گام  کمیته اهداف جهت در کلی، گیرنده تصمیم نهاد عنوان به که میباشد کمیته رئیس همراه

 .برمیدارد

 زمینه در فعال  دانشجوی یک و واحد هر مسئولین کمیته، دبیر کمیته، رئیس از  متشکل شورا  این

 .)عضو 9 جمعا( میباشد پزشکی علوم آموزش

 باشد  می ایشان  پژوهشی و آموزشی های فعالیت مرکزی شورای اعضای انتخاب معیار:    1 تبصره

از هر    دوره هر پایان در سال  هر ماه خرداد و .میگیرد قرار  بررسی مورد کمیته رئیس توسط که

انجمن اعضای مشترک داوطلب و عالقه مند که واجد شرایط هستند برای انتخاب شورای مرکزی 

 معرفی شده و با آرای  شورای مرکزی قبل اعضای جدید از میان آنها انتخاب شوند . 

 مرکزی  شورای در عضو یک مطالعات مرکز پوشش  تحت علمی انجمن هر است الزم : 2 تبصره

 .باشد داشته

 :مرکزی شورای وظایف

 .مرکز سیاستهای چهارچوب در کمیته سالیانه گذاری سیاست ▪

 .کمیته به  مربوط مسائل مورد در گیری تصمیم ▪

 .اساسنامه تکمیل جهت پیشنهاد و مستمر بررسی ▪

 کل 3/2 حضور با جلسات .میگردد برگزار بار یک ماه هر حداقل مرکزی شورای  جلسات  :  1 تبصره

با ؛ همچنین    دارد رسمیت حاضرین اکثریت رأی با آن های گیری تصمیم و است رسمی اعضا

دانشجوی فعال می توانند با حق رای در   3صالح دید شورای مرکزی و بر حسب نیاز تا حداکثر  

 جلسات شرکت کنند .



 کلیه از متوالی غیر جلسه 5 یا و متوالی جلسه  3 از بیش اصلی اعضای غیبت اگر:    2 تبصره

 خود سمت از را فرد میتواند  دبیر باشد سال  1   طول در مرکزی شورای شده تشکیل جلسات

 .کند برکنار

 آموزشی های فعالیت ی برنامه میبایست مطالعات مرکز پوشش تحت علمی انجمن هر : 3 تبصره

 ی وظیفه مرکزی شورای و  کند اعالم مشورتی کمیته به سال  هر ماه نیمه خرداد تا را خود ساالنه

 .دارد عهده بر را آن بر  بررسی و نظارت

 مرکزی  کمیته واحدهای :چهارم فصل

 :آموزش در  پژوهش واحد ❖

 پژوهش های طرح اجرای برای طلبی حمایت راستای در تالش و ریزی برنامه کارگروه  این وظایف

 . باشد می دانشگاه های نیاز به توجه با آموزش در

 آشنا و  زمینه این در پویا و جدید های روش آموزش، زمینه در تحقیق واحد این  تشکیل از هدف

 .است پزشکی علوم های رشته کلیه در  آموزش جدید های روش با دانشجویان ساختن

 :گروهها زیر

 پزشکی علوم آموزش در پژوهش گروه-1

 آموزشی کتابهای وترجمه تألیف گروه -2

 :اهداف

 آموزش  جدید روشهای شناخت و کنکاش بررسی، .1

 آموزشی  نوین روشهای از استفاده به آنان ترغیب و  اساتید با تعامل .2

 آموزشی تحقیقات کردن هدفمند.3

 کدهدانش آموزشی وضعیت ارتقاء و بهبود  جهت عملی و مناسب  راهکارهای ارائه.4



 در پژوهش حیطه در دانشجویان  پژوهشی فعالیتهای جهت مناسب بستری نمودن فراهم .5

 .آموزش

 :وظایف و ها مسئولیت

 )ها رشته کلیه(پزشکی علوم آموزش نوین های شیوه  زمینه در پژوهشی طرحهای انجام ▪

 جاری  شرایط  با آنها وتطبیق پزشکی علوم آموزش زمینه در پایه اطالعات آوری جمع ▪

 .آموزشی سیستم

 .)دانشجویان و اساتید بین ( آموزش در پژوهش فرهنگ گسترش ▪

 .زمینه این در مجرب اساتید نظارت تحت آموزشی متون ترجمه و تألیف ▪

 در پژوهش موضوع با های نامه پایان و ها طرح انجام راستای در دانشجویان ترغیب ▪

 .آموزش

 مرکزی شورای نهایی انتخاب و گروه کار  مسئول مستقیم پیشنهاد  با ها  زیرگروه مسئولین ▪

 .میگردند تعیین

 .کمیته دبیر به گروهکار ماهیانه عملکرد گزارش ارائه ▪

 :آموزش ارزشیابی  واحد ❖

 در گیری تصمیم موارد درباره قضاوت برای الزم های داده  آوردن فراهم و  تعیین فرآیند ارزشیابی،

 .است ها فعالیت بهبود منظور به آموزشی نظام

 :اهداف

 شکدهدان  اساتید تدریس کیفیت ارزشیابی نظام در  بازنگری  یا طراحی در  مشارکت .1



 اساتید درسی  برنامه و دوره برنامه ارزشیابی نظام در  بازنگری  یا طراحی در  مشارکت .2

 دانشگاه 

 دانشجو  یادگیری ارزشیابی و ها آزمون ارتقای در  مشارکت .3

 :وظایف و هامسئولیت

 .آموزشی های گروه بیرونی و  درونی ارزشیابی ▪

 .دانشجویان  و اساتید برنامه، ارزشیابی (آموزشی نظام پویای ارزشیابی ▪

 .دانشجو ارزشیابی نوین های روش از استفاده جهت آموزشی های گروه تشویق و هدایت ▪

 .دانشجویان  به رسانی اطالع و ترغیب طریق از ارزشیابی  فرآیند در مشارکت و همکاری ▪

 .تکنولوژی های پیشرفت بر مبتنی آموزشی نظام مداوم نوسازی ▪

 کاهش  برای موجود دیجیتالی های برنامه طریق از ارزشیابی نوین روشهای ایجاد ▪

 .ارزشیابی در موجود فعلی خطاهای

 . ارزشیابی شیوه تدریس اعضای هیات علمی ▪

 .سمینارها و ها کارگاه ها، کنفرانس ارزشیابی ▪

 .تابعه واحدهای ارزشیابی  سیستم عملکرد پایش و کنترل ▪

 .ارزشیابی مباحث خصوص در پژوهش ▪

 های حیطه در آموزشی های برنامه ارزشیابی اجرای برای ارزشیابی های اولویت دادن سوق ▪

 11 .مختلف

 نیاز  اساس بر  آن رسانی روز به جهت پیشنهادات ارائه و موجود ارزشیابی افزار نرم ارزیابی ▪



 :عملی  و علمی سازی توانمند و آموزش واحد ❖

 حوزه در دانشجویان سازی توانمند های برنامه ارزشیابی  و  اجرا و طراحی کارگروه  این وظایف

 . باشد می پزشکی علوم اموزش

 های وآگاهی مهارتها فراگیری جهت مساعد زمینه نمودن فراهم واحد، این دستاورد ترین مهم

 .میباشد یاددهی و  یادگیری با مرتبط

 : ها زیرگروه 

 .پزشکی علوم آموزش زیرگروه -1

 .آموزشی های کارگاه ارزیابی و برگزاری و  رسانی اطالع  زیرگروه -2

 .پژوهش و صنعت با ارتباط زیرگروه -3

 ارزشیابی  نتایج ارزیابی و پیگیری بازخورد زیرگروه -4

 :اهداف

 )بالفعل و بالقوه های نیاز ( آموزشی نیازسنجی بر تاکید .1

 .ها مهارت سطح ارتقاء جهت در واساتید دانشجویان سازی توانمند و آموزش .2

 . دانشجویان  یادگیری و یاددهی توانمندسازی .3

 .آموزش در ای وحرفه شغلی های توانمندی تقویت .4

 .المللی بین و ملی های کارگاه در دانشجویان فعال شرکت جهت تسهیالتی آوردن فراهم .5

 بهینه نحو به موارد اصالح و  ارزیابی و موجود امکانات از  استفاده .6

 الکترونیک گواهی صدور و شرکنندگان  و مدرسان های پایگاه روزرسانی به و مستندسازی .7

 



 :وظایف و مسئولیتها

 .ها کارگاه مختلف مباحث مدرسین از اطالعاتی بانک تهیه ▪

 .اموزشی های اولویت و نیازها تعیین ▪

 .سنجی نیاز براساس مختلف های رشته در تخصصی های دوره برگزاری ▪

 کشوری، های وهمایش سمینارها ها، کالب ژورنال ها، ازکارگاه اطالعاتی های بانک تهیه ▪

 .پزشکی علوم مختلف های حوزه در وتخصصی آموزشی از اعم المللی وبین مرزی برون

 در و  پزشکی علوم کدهدانش در پزشکی علوم مختلف حیطه در آموزشی های کارگاه برگزاری ▪

 )شهرها سایر (موسسات و  ها دانشگاه دیگر

 :المپیاد  واحد ❖

 المپیاد  نامه آیین به شود رجوع

 آموزش  نوآوری و تحول واحد ❖

 سازی پیاده در دانشجویان  مشارکت افزایش و سازی آگاه زمینه در فعالیت واحد این وظایف

 .میباشد آموزش نوآوری و تحول های بسته

 :اهداف

 آموزش  آوری نو  و تحول های بسته خصوص در دانشجویان  سازی آگاه  و رسانی اطالع •

 آنها اجرای چگونگی و

 آموزش  نوآوری و تحول های بسته اجرای در دانشجویان  با مشارکت و همکاری •

 



 : وظایف و ها مسئولیت

 آموزش  نوآوری و تحول با رابطه در آموزش و سازی آگاه های کارگاه برگزاری •

 بجهت دانشجویان به آموزش نوآوری و تحول های بسته با رابطه در جامع اطالعات ارائه •

 مشارکت امر در  ایشان ترغیب

 دانشجویان  فعال مشارکت با  آموزش نوآوری و تحول های بسته اجرای •

 اجرایی های فعالیت در سهولت جهت الزم های طلبی حمایت •

 :عمومی روابط واحد ❖

 انتقادات و پیشنهادات و سواالت به پاسخگویی و دانشجویی  شبکه هاهنگی کارگروه  این وظایف

 ها، سازمان مسئولین، دانشجویان،  با بیشترکمیته هرچه ارتباط منظور به واحد این .باشد می

 فعالیت به رسانی اطالع نیز و کمیته اعضای هماهنگی و ها دانشگاه سایر در مشابه های کمیته

 .میپردازد

 : ها زیرگروه 

 .تبلیغات و  رسانی اطالع -1

 . هماهنگی و  روابط 2-

 . سایت و کامپیوتر-3

 :اهداف

 دانشگاه سایر ودانشکده علوم پزشکی سیرجان     دانشجویان  بین ارتباط برقراری و  رسانی اطالع .1

 .ها



 محوری تک از جلوگیری و  پزشکی علوم مختلف های رشته دانشجویان بین ارتباط برقراری .2

 .دانشجویی کمیته بودن

 :وظایف و ها مسئولیت

 .ها جلسه صورت  ثبت و تنظیم ▪

 .ها نامه ثبت و ارسال ▪

 . دانشکده در عمومی فراخوان جهت گیری عضو فرم تهیه و پوسترها طراحی ▪

 .جلسات برگزاری جهت کمیته اعضاء با هماهنگی ▪

) پزشکی علوم آموزش توسعه و مرکزمطالعات واحدهای ومسئولین کمیته بین ارتباط ایجاد ▪

EDC   )  کدهدانش آموزشی های  بیمارستان و. 

 .دانشگاه واحدهای و ها بخش سایر و شورا بین نظر تبادل برای مساعد زمینه نمودن فراهم ▪

 مالی منابع تأمین و اساسنامه بازنگری فرآیند : پنجم فصل

 :اساسنامه  در  تغییر

 الزامی نامه اساس در را تغییراتی انجام ضرورت مرکزی شورای اعضای   2/ 3 که صورتی در

 .میگردد نظراعمال مورد تغییرات مرکزی شورای اعضای توافق با دهند، تشخیص 

 مدیر تأیید و هماهنگی با نامه اساس در تغییر گونه هر که است ذکر به الزم :1 تبصره

 .میگردد اعمال هکددانش پزشکی علوم آموزش توسعه و مرکزمطالعات

 :مالی منابع تأمین

 این در که میباشد پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز  عهده بر کمیته های هزینه تأمین

 در الزم اقدامات مرکز، مدیر تأیید از  پس و میشود انجام کمیته دبیر  توسط الزم مکاتبات خصوص

 هر از قبل است ضروری ه،کددانش مالی نظام به توجه با .میگردد انجام اعتبار تأمین خصوص



 تائید به مطالعات توسعه مرکز مدیر  طریق از نیاز  مورد  اقالم و مربوطه های  هزینه لیست رویداد،

 .گیرد انجام آنها تامین فرایند و رسیده هکددانش آموزشی محترم معاون

 تحت منابع از وکده  دانش محترم ریاست دید صالح با نیز ها هزینه برخی نیاز صورت در همچنین

 .میگیرد قرار کمیته دبیر اختیار در ایشان، اختیار

 مرکزی  شورای  و مؤسس هیئت :ششم فصل

 .میگردد تکمیل اعضا نهایی تایید از پس و متعاقبا

 

 


