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 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 یپزشکعلوم آموزش  توسعه  ییدانشجو هايکمیته اساسنامه
 1401ماه  خردادماه 

  گیري بهره  براي   دائمی   کار  و  ساز   وجود   و  هستند   آموزشی  نظام  اصلی  نفعان ذي   از  یکی   دانشجویان :  شگفتاریپ

 بیشتر   انسجام  و  هماهنگی  دهی،سازمان.  است  ضروري  آموزشی  نظام  بهبود  مسیر  در  آنان  مشارکت  از

  مختلف   سطوح  در  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  در  ایشان  هايظرفیت  از  استفاده  و  دانشجویی  هايفعالیت

  مطالعات  مراکز  در  را  دانشجویی  ساختارمند  تشکل  یک   به  نیاز  آموزشی  هايبرنامه  و  دانشگاهی   وزارتی،   از  اعم

  مشورتی   هايکمیته  1389  سال  از  مهم،  این   به  دستیابی  براي.  سازدمی   آشکار   پزشکی  علوم  آموزش  توسعه   و

  هاي هاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکدهدانشگاه  در  آموزش  کیفی  ارتقاي  مسؤولیت  با

آیین.  است  شده   تشکیل   پزشکی   علوم   ي ها تیفعال  و   مشارکت  سطح   ي ارتقا  به   ازین  به  توجه  بانامه  این 

  بهداشت،  وزارت ساختار در  آمایشی  مناطق  گیريشکلهاي توسعه آموزشی و به دنبال یی در فعالیتدانشجو

بازبینی شد.  با توجه به تجربیات ارزشمند به دست آمده در    1396  ماه  آذر   در   ، یپزشک  علوم   آموزش  و   درمان

دانشگاه  ،این مدت دانشکدهنیاز روز  و  کمیتهها  ارزشیابی عملکرد  و  پزشکی کشور  توسعه  هاي علوم  هاي 

علوم پزشکی در    آموزش  توسعه  و  مطالعات  مراکز  و   انیدانشجو  از  ینظرخواه  با  1401آموزش، در سال  

مجددا    ،ی افتیدر  نظرات  اعمال   وکشور    یدرمان   یبهداشت  خدمات   و   ي علوم پزشکیهاو دانشکده  ها دانشگاه

 مورد بازبینی قرار گرفت. 

  :. تعاریف1 ماده

     یپزشک  آموزش و  درمان  بهداشت، وزارت:  وزارت

  وزارت  یپزشک  علوم  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکزمطالعات وزارت:   مرکز

   یپزشک  علوم  دانشکده/دانشگاه  آموزش  توسعه  و  مطالعات  مرکز  :دانشگاه  مطالعات مرکز

  دانشکده علوم پزشکی  /دانشگاهمطالعات   مرکز  آموزش  توسعه  ییدانشجو تهیکم  :ییدانشجو  تهیکم
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 منطقه  کالن  مطالعات مراکز  ییدانشجو  يهاتهیکم  شبکه:  منطقه  کالن  ییدانشجو  شبکه

  وزارت  مطالعات  مرکزآموزش    توسعه  ییدانشجو  يمرکز  تهیکم :يمرکز  تهیکم

 کشور سراسر  ییدانشجو  يهاتهیکم  یعموم  مجمع  :یعموم مجمع

 يمرکز تهیکمآموختگان  دانش  یمشورت   تهیکم:  یمشورت  تهیکم

  علوم   هايدانشگاه  داوطلب  دانشجویان   از  متشکل هستند    نهادهایی   دانشجویی   هايکمیته:  تیمأمور  :2  ماده

  آموزش   ارتقاي   و  توسعه  به  بتوانند  تا   آوردمی  فراهم  دانشجویان  براي   ساختارمند  بستري  که  کشور  پزشکی

  تجربیات  گذارياشتراك  به   و   توانمندسازي   براي   ایجاد بسترهاي الزم  با   هاکمیته  این.  کنند   کمک  پزشکی   علوم

  الزم   توانمندي  که  دانشجویانی  تربیت  با   دنکنمی  تالش  پزشکی  علوم   آموزش  توسعه   حوزه  در   دانشجویان

تصمیم  براي به  کمک  و  مشاوره  -تصمیم  زنجیره  در   دانشجویان   جایگاه   ارتقاي   براي  دارند  هاسازيارائه 

  و   فردي  رشد  حداکثر  کسب  براي  دانشجویان  به  کمک   با  همچنین.  کنند   سازيظرفیت  آموزشی،  هايسازي

  هاکمیته  نیا  . دنساز می  آماده  پزشکی   آموزش  حوزه  در  مؤثر  هاينوآوري  رهبري  براي  را  هاآن  خود،   ايحرفه

عرصه راستا   آموزش،  در   پژوهشو    یآموزشهاي  نوآوريمختلف    ي هادر  وضع   يدر    ی آموزش   تیبهبود 

 . دنداری برمگام  ي علوم پزشکی ها دانشگاه

کشور به  ی  درمان  یبهداشت  خدمات   و  پزشکی   علوم  هاي و دانشکده  ها دانشگاه  دانشجویان:  دورنما:  3ماده  

  اجرا  ریزي، برنامه  گذاري،سیاست  اصلی  ارکان   از   یکی  عنوان  بههاي دانشجویی توسعه آموزش،  کمیتهواسطه  

  ی دانشگاه   ،اي دانشکده  سطوح  در،  پزشکی  علوم  آموزش  حوزه اي در  هاي نوآورانه و توسعهفعالیت  ارزشیابی  و

 . خواهند شدشناخته  یوزارت   و کالن مناطق 

  ان یدانشجومشارکت    از طریق تقویتعلوم پزشکی،  کیفی آموزش  کمی و  ارتقاي  حفظ و  :  هدف:  4  ماده

 خود  آموزش ي ارتقا درایشان تثبیت نقش در حوزه توسعه و نوآوري آموزش علوم پزشکی و 

 :  از  عبارتند یی دانشجو  هايکمیته یاصل  ارکان  :ساختار: 5 ماده

 دانشگاه توسعه آموزش کمیته دانشجویی  )1

   آموزش توسعه دانشجویی  اي منطقه شبکه )2

 کمیته مرکزي دانشجویی توسعه آموزش وزارت )3

 دانش آموختگان مشورتی کمیته  )4

 مجمع عمومی  )5
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 دانشگاه  آموزش توسعه کمیته دانشجویی: 6 ماده

جویی ت  واحدي  ،  کمیته دانـش گاهنظر مرکز مطالعات    ریزه کاـس تا  دانـش تیـس يو در راـس   ت یفعال  آن  يهااـس

 .استمند، بدون محدودیت رشته و دانشکده  متشکل از دانشجویان عالقهکمیته  این   .کندمی

 : فیوظا شرح -1-6

یاـست  چارچوب  در  که  دانـشجویی کمیته  هايفعالیت الت کلی، ـس گاه   مطالعات  مرکزهاي  ها و برنامهرـس   دانـش

  ، عبارتند از:است

 آموزش  توسعه  هايفعالیت در مشارکت براي دانشجویان  جذب  و تشویق سازي،آگاه )1

 : قیطر  از پزشکی علوم آموزش زمینه در  یپزشک  علوم  انی دانشجو توانمندسازي برايبسترسازي  )2

  بر یمبتنمرتبط با آموزش علوم پزشکی   آموزشی هاي و دوره هاکارگاه ،نارهایسم برگزاري . الف

 ان یدانشجو يازهاین

 پزشکی  علوم آموزش زمینه در  ییدانشجو يهاتشکل  و دانشجویان به مشاوره ارائه. ب

مرتبط با آموزش  یالملل نیب و  یمل  یآموزش يهابرنامه  در  انیدانشجو  شرکت از  تی حما. پ

 علوم پزشکی 

در حوزه آموزش   یی دانشجو  تجارب  تبادل  و  تعامل   براي  يبسترساز   و  یرسان اطالع  ارتباط،  يبرقرار )3

 : یقطر ازعلوم پزشکی 

 ی  دانشگاه  برون و  درون  جلسات .  الف

 ها جشنواره و  هاشیهما. ب

 ...  و  يمجاز  يفضا ات، ینشر از اعم مختلف ي ها رسانه. پ

در    وزارت  وري در آموزش علوم پزشکیتحقق برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره  در  فعال   مشارکت )4

   از طریق:  هاي مرکز مطالعات دانشگاه چارچوب فعالیت

   برنامهآشناسازي دانشجویان با الف.  

 برنامه  پیاده سازي  برايهاي دانشگاه پروژه همکاري درب. 

 هاپذیرفته شده توسط دانشگاه هاي ویژه موریتأممشارکت در انجام  پ. 

   برنامهاقدامات ذیل و ارزیابی نقد مشارکت در ت. 

 هاي محوله خودارزیابی و ارزیابی ، هاي کیفیدر ارزیابی  مشارکت ث. 
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 ییدانشجو يهاتهیکم يهایابیارزش در مشارکت  و یاب یخودارز )5

 اساسنامه مصوب آن شورا اساس مشارکت در شوراي دانشجویان مشاور آموزش بر  )6

  هیته  و  يمستندساز   و   دانشگاه   مطالعات  مرکز  تی سا وب  در  ییدانشجو  کمیته  صفحه  داشتن  نگه  روزبه  )7

 یی دانشجو  تهیکم يهاتیفعال ویآرش

فعالیت  مشارکتو    همکاري  )8 زمینهدر  در  دانشگاه  مطالعات  مرکز    ، یدرس  يز یربرنامه  هايهاي 

و پژوهش در    ، دانش پژوهی آموزشیآموزش  نوآورانه  يهادهیا  ،  آموزشی  ي هاتیفعال  يهایابیارزش

 هاي مرتبطو سایر فعالیت آموزش

 به  ایده  تبدیل  و  آموزشــی فرایندهاي  مســتندســازي  به منظور  دانشــجویان  آموزش  براي بســترســازي )9

  کاربردي  محصول

  مجامع   و   هاهمایش  در   دانشجویان   ی آموزشهاي نوآورانه  و طرحها  پژوهش  نتایج   ارائه  از  جلب حمایت  ) 10

 هماهنگی مدیر مرکز مطالعات دانشگاه  باالمللی بین و  ملی

 : شرایط عضویت  -2-6

شرایط زیر  آموزش است که حائز  توسعه  مند به فعالیت در عرصه  این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقه

 باشند:

به  عالقه )1 توسعهفعالیتمندي  دارايآموزشی  هاي  دانشجویان  با  اولویت  مراکز   .  با  همکاري  سابقه 

هاي نو هاي پژوهش در آموزش یا داشتن ایدهمطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاري در طرح

 است.  براي ارتقاي آموزش و...

 ت یعضو  درخواست از  قبل نیمسال تحصیلی نیآخر در 16احراز معدل حداقل  )2

 محل تحصیل دانشجودانشکده   یمعاونت آموزش ییدأبه ت يارفتار حرفه ء سو عدم )3

 ساختار دانشگاهی کمیته:  -3-6

نامه  ، آییناساسنامهدانشگاهی و رعایت مفاد این  مرکز مطالعات هر دانشگاه با توجه به شرایط درون  - 1-3-6

را   رشته  برايداخلی  تمامی  دانشجویان  آموزشی  فعالیت  سطح  اجرا  ها  افزایش  مرحله  به  و  نموده  تدوین 

 آورد.  میدر

تشکیل  مورد نیاز خود را  هاي  کارگروه  یدانشگاه  درون  اتیمقتض  رب  بنا  تواندیم   ییدانشجو  کمیته  -2-3-6

 .  دهد
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و بر    است که توسط مدیر مرکز مطالعات دانشگاه  کمیته  نیا  ياعضا  از  یک ی  ییدانشجو  کمیتهدبیر    -3-3-6

موظف  کمیته    دبیر  . شودیم  نییتعدوره    سهو حداکثر براي سال  کیمدت    ي برا  نامه داخلی دانشگاهاساس آیین

و  و پاسخگویی  مختلف    يهاکارگروه  ن یب  یو هماهنگ  کمیته  فیمرتبط با وظا   ت ی ریاداره جلسات و مدبه  

فعالیت از  منظم  گزارشات  به  ارائه  مطالعات  ها  مرکز  دانشجویی  مدیر  کمیته  رئیس  مورد  و  و  برنامهدر  ها 

 .استهاي کمیته فعالیت

کمیته دانشجویی توسعه    کافی،   انسانی  نیروي   وجود  و   دانشکده   یک   دانشجویان   تمایل   صورت  در  -4-3-6

تشکیل شده و فعالیت این    هادانشکده  در   مدیر دفتر توسعه آموزش  نظارت  و  سرپرستی  با  آموزش دانشکده

هاي کمیته  کارگروههماهنگ با    هاي کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه وفعالیتها در راستاي  کمیته

بود.دانشگاهی   معاون    خواهد  تایید  و  آموزش  توسعه  دفتر  مدیر  پیشنهاد  با  دانشکده  کمیته  اعضاي  و  دبیر 

دانشگاهی ولی در سطح  ختار این کمیته مشابه کمیته  شرح وظایف و سا شود و  آموزشی دانشکده تعیین می 

 دانشکده است.

  ر یدب  مشخصات  ،دانشجویی توسعه آموزش  تهیکم  یدانشگاه درون  نامهنییآ  ،دانشگاه  مطالعات  مرکز   - 5-3-6

  ي برا   ها با کمیته دانشگاهی را تدوین کرده و هاي دانشجویی توسعه آموزش دانشکدهارتباطات کمیتهو    تهیکم

  .دی نمایم ارائه وزارت مطالعات  مرکز به د ییأت   و یبررس

را  مدنظر    يها ساله از اهداف و طرح  کیخود برنامه    ت یفعال  يدر ابتداباید    یدانشگاه  تهیکم  ریدب  -6-3-6

  ته یاهداف کم  شبرد یپ  يساالنه برا  ي شنهادیمرکز مطالعات دانشگاه بودجه پ  ر یبا مد  ي اجلسه  یارائه داده و ط 

  یی اجرا  يها تیصرف فعال  خود، که زیر نظر  بودجه    نیامرکز مطالعات براي تامین    مدیر.  دینما   ب یرا تصو

 کند. ، اقدام می خواهد شد تهیکم

ت علمی با حکم  أمدیر مرکز مطالعات دانشگاه یا یکی از اعضاي هی:  دانشجویی  تهیکم  یسیر   -4-6

دانشجویی است. وي بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و  کمیته  رئیس  مرکز مطالعات دانشگاه    ریمد

 کند. می  جلب حمایتکمیته هاي در موارد لزوم براي فعالیت

دانشگاه در  دانشکدهتبصره:  و  علمی  ها  هیات  اعضاي  تعداد  که  تاسیس  تازه  و  پزشکی کوچک  علوم  هاي 

تواند از کارشناسان غیرهیات علمی با سابقه مرکز مطالعات انتخاب محدود است، رئیس کمیته دانشجویی می

 شود. 

  ییدانشجو تهیکم جلسات -6-5
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فعالیت  براي ساالنه  جلسه عمومی    - 1-5-6 بار در سال    ییدانشجو  کمیتههاي  ارائه  دعوت  با  حداقل یک 

 شود. حضور مسؤولین آموزشی دانشگاه برگزار میو با   دانشگاه  عمومی از دانشجویان

دانشجویی بر  کمیته  همچنین    . بار برگزار شود  باید حداقل هر ماه یک دانشجویی  جلسات کمیته    - 2-5-6

   کند.هاي تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاري اقدام می ها و فعالیتاساس اولویت 

مرکز مطالعات    ریبه اهداف خود، با کسب موافقت مد  یابیدست  يدر راستا  ییدانشجو  تهیکمنماینده    -3-5-6

حداقل به تعداد  و در سطوح مختلف دانشکده و دانشگاه    یآموزش يدانشگاه امکان حضور در جلسات شورا

 را خواهد داشت.  یلیهر سال تحص  یدو بار در ط

  توسعه آموزش ییدانشجواي  منطقهشبکه  :7 ماده

  ، یآموزش  تجارب  گذاشتن  اشتراك  به   يبرا   يبسترساز  هدف   با   آموزش،  توسعه  یی دانشجو  ايمنطقه  شبکه

 شود. یم  لیتشک یفرادانشگاه يهات یفعال شنهادیپ  و يهمفکر

هاي دانشـجویی  کمیته. اسـت  هادانشـگاه  آموزش  توسـعه ییدانشـجو  يهاتهیکم  ندگانینما شـامل  شـبکه نیا

 .دهندیک کالن منطقه، شبکه دانشجویی کالن منطقه را تشکیل می  هايتوسعه آموزش تمام دانشگاه

   : فیوظا شرح -1-7

 هاي منطقهدانشگاه  یی دانشجو تجارب  تبادل و تعامل   براي يساز بستر و یرسان اطالع ارتباط، يبرقرار )1

 توسعه آموزش   ییدانشجو  يهاتیفعال يریگی و پ شنهادی پ براي يامنطقه يهاکارگروه  لیتشک )2

  شرفتی نحوه پ  مورددر    يمرکز  کمیتهو  هاي کالن منطقه  دانشگاهمراکز مطالعات    رانیارائه گزارش به مد )3

 شبکه کالن منطقه يهابرنامه

در سطح   ییدانشجو  يهاتهیآموزش کم  ياتوسعه  ي هاتیفعال  ي برا  مناسب  بستر   جادیا  و  ت یجلب حما )4

 منطقهکالن  

 اعضا:   -2-7

و یکی دیگر از  کمیته دانشجویی دبیر شامل  هاي داراي کمیته دانشجوییاز هر یک از دانشگاه نماینده دو 

رییس . به پیشنهاد دبیر کمیته دانشجویی و موافقت رئیس کمیته کمیته دانشجویی دانشگاه اعضاي فعال

دانشجویان به مرکز مطالعات دانشگاه   انتخاب و معرفی ولؤمس  هادانشگاه آموزش توسعه ییدانشجو تهیکم

عضو این شبکه  دوره   سهو حداکثر براي براي مدت یک سال د و دانشجویان نباشدبیرخانه کالن منطقه می

 شوند. می
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 دبیر شبکه دانشجویی کالن منطقه:  -3-7

عنوان دبیر به   اعـضاي ـشبکهي اکثریت  أبا کـسب راـست که  کالن منطقه    ییـشبکه دانـشجویکی از اعـضاي   )1

و حداکثر  به مدت یک سـال    ،دانشـگاه دبیرخانه کالن منطقه آمایشـی  انتخاب و توسـط مدیر مرکز مطالعات

 شود.منصوب میبراي دو دوره  

جو  ریدب) 2 بکه دانـش بکه کالن منطقه با ؤمـس  کالن منطقه  ییـش پیگیري  ول  ؤمـسمرکزي و    کمیتهول ارتباط ـش

بکه می داهداف ـش گاه  ،باـش ا و تحت نظارت مراکز مطالعات دانـش ایر اعـض هاي  تا این اهداف را با همکاري ـس

 کالن منطقه به سرانجام رساند.

ــجویی کالن منطقه ) 3 ــبکه دانش ــجونفر از دو   ايرون منطقهبرگزاري انتخابات دبا دبیر ش یان را براي دانش

 .کندمعرفی میبه دبیر منتخب کمیته مرکزي  عضویت در تیم کمیته مرکزي  

عضو در کمیته مرکزي  تواند جزو دو دانشجوي  کالن مناطق نمی  شبکهنماینده هر کالن منطقه در   تبصره:

 باشد. 

 : منطقه کالن ییدانشجو شبکه جلسات -4-7

 ـصورت به  جلـسات يبرگزار  امکان  .ـشودیم  برگزار  بار  یک   ماهدو  جلـسات ـشبکه کالن منطقه حداقل هر   )1

 .دارد  وجود هم  يمجاز

بکه ریدب )2 جو  ـش ک  يریگیپ  ولؤمـس منطقه  کالن  ییدانـش ات  لیتـش گاه  يهمکار  با  جلـس   کالن   رخانهیدب  دانـش

 .باشدیم منطقه

جو  يهاتهیکم )3 عه آموزش    ییدانـش گاهتوـس ت  هر کالن منطقه   يهادانـش انجام هاي  فعالیتگزارش  الزم اـس

دبیر شــبکه   برايطرح در جلســه   برايخود را تا ســه روز قبل از تشــکیل جلســه    هايپیشــنهادو   شــده

 .نمایندویی کالن منطقه ارسال جدانش

 .است  ي شبکهاعضا  مطلق  تیاکثر  يأر  کسب با  منطقه  کالن  ییدانشجو  شبکه مصوبات )4

به مراکز در قالب پیـشنهاد  ـشبکه دانـشجویی توـسط مرکز مطالعات دانـشگاه دبیرخانه کالن منطقه  مـصوبات )5

گاه ال  مطالعات دانـش ود.میهاي کالن منطقه ارـس وبات ياجرا  ـش طح  در این مـص گاه، هر ـس  به  منوط  دانـش

 .است  دانشگاه  همانکمیته دانشگاهی  موافقت 
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ــبکه ریدب )6 ــجو  ش ــ منطقه  کالن  ییدانش ــجو  يهاتهیکم  تیفعال گزارش  ارائه  ولؤمس ــگاه  ییدانش ها و دانش

میمات بکه  تـص د.مرکزي می  کمیتهکالن منطقه به   دانـشجویی  ـش   بعد دو روز تا  این موارد باید حداکثر    باـش

 از برگزاري جلسه شبکه دانشجویی کالن منطقه اطالع رسانی شود.

  وزارت مطالعات مرکز ییدانشجو يمرکز تهیکم :8 ماده

راستا  وزارتنظر مرکز مطالعات    ریزکه  است  اي  کمیته،  ییدانشجومرکزي    کمیته   آن   يهااستیس  يو در 

 . است عمومی مجمع  اعضاي منتخب مرکزي کمیته  دبیر.دی نمایم  تیفعال

 : فیوظا شرح -1-8

 آموزشی توسعه  هايفعالیت در مشارکت براي دانشجویان  جذب  و تشویق سازي،آگاه )1

 پزشکی  علوم آموزش زمینه در  یپزشک  علوم  انی دانشجو توانمندسازي برايبسترسازي  )2

 کشـور  یعلـوم پزشـک  يهـادانشـگاه  ییدانشـجو  يهـاتـهیکم  تیـفعالحیطـه  کـالن    يارذگاستیس )3

 هاي آمایشیکالن منطقههاي دانشجویی  شبکهو 

در ســطح کشــور  ییدانشــجو يهــاتــهیکم ياتوســعه يهــاتیــفعال یابیارزشــ و اجــرا ،يزیــربرنامــه )4

   یپزشک  آموزش  يهادر حوزه

 مرکزي کمیته ساالنه  يراهبرد يهابرنامه ن یتدو )5

و    يراهبرد  يهابرنامه  اساس  بر  يمرکز   کمیته  رمجموعهیز  يهاکارگروه  و  واحدها  نوع  و   تعداد   نییتع )6

 مرکزي  کمیته ساالنه يهابرنامه

   یش یمناطق آما  دانشجویی  يهاشبکهعملکرد  نحوه بر  بازخورد ارائه و یابیارزش ش، یپا  نظارت، )7

  شنهاد ی و پ  هادانشگاهتوسعه آموزش    یی دانشجو  يهاتهیکم  يها مشکالت و چالش  یو بررس  یی شناسا )8

 مناسب  ي هاحل راه

 از  کشور  سطح  در  یی دانشجو  تجارب  تبادل  و  تعامل   براي  يساز بستر  و  یرسان اطالع  ارتباط،  يبرقرار )9

 : طرق

  شــبکه ارتباط با    قیاز طر  کشــور  يهادانشــگاه  ییدانشــجو  يهاتهیمداوم با کم  ارتباط.  الف

   یشیمنطقه آماکالن  هر   دانشجویی

 ي کشور  یعموم مجمع   و يکشور ي هانشست يبرگزار. ب

 ي کشور  يهاجشنواره  و هاش یهمامشارکت در بخش دانشجویی  .پ
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 ...   و يمجاز ي فضا ات،ینشر از اعم مختلف  يهارسانهتعامل با . ت

 علوم پزشکی  توسعه آموزشیی  دانشجوهاي  کمیته نامهاساس ي بازنگرپیشنهاد براي    )10

 : اعضا -2-8

 : از عبارتند کمیته  نیا ياعضا

 کمیته رئیس عنوان به وزارت مطالعات  مرکز رییس )1

موافقت رییس   بااز طریق انتخابات و    کمیته  ر یدبعضو و  به عنوان    یکی از اعضاي دانشجویی کمیته )2

 کمیته

   کمیته سیرئ انتخاب به وزارت مطالعات  مرکز از کارشناس  کی )3

   به عنوان عضو اصلی  کشور سراسر  يهادانشگاه یی دانشجو  يهاتهیکم انیدانشجو  از ده نفر )4

ره جویی کالن مناطق دو نفر با انتخابات درون منطقه 1 تبـص بکه دانـش وند و یک نفر از معرفی می: از هر ـش ـش

من وزارت  مطالعات  مرکز سیرئ  آیند.کمیته مرکزي به عضـویت کمیته در میدبیر  انتخابآنها به  دور   ـض   ـص

  ي ها تیفعال  يبرا  ازین  صورت  در  و  نموده  نظارت  شانیا  تیفعال  حسن  بر  ،يمرکز  کمیته  ياعضا  و  ریدب  احکام

 .کندیم  تیحما  جلب  شانیا

  ، نکند  تیفعال  اساسنامه  وظایف محوله در این  چارچوب  در  يمرکز  اعضاي کمیتهعضوي از    چنانچه  :2تبصره  

دانش فعالیتپیشنهاد  تواند  آموختگان میکمیته مشورتی  مورد  در  کتبی  و  ارائه   اعضاهاي  بازخورد شفاهی 

  کمیته مرکزي   رییستأیید نهایی  بررسی و  نموده و در صورت نیاز، لغو عضویت عضو کمیته مرکزي منوط به  

 . باشد یم

   : دبیر کمیته -3-8

بر اساس اکثریت    مجمع عمومی منتخب  از بین دو نفر  رئیس مرکز مطالعات وزارت  توسط    مرکزي  کمیته  دبیر

 پژوهش   سوابق  دارايشوند و  معرفی می  مرکزي  کمیتهکاندیداي    اعضايبین    ازبا برگزاري انتخابات  آرا، که  

رئیس مرکز .  شود انتخاب می  باشندمی  پزشکی  آموزش  حوزه   در  و اجرایی  علمی  فعالیت  یا  و  در آموزش

 . است بالمانع دبیر  مجدد انتخاب . باشدیم  ماه 14  مدتانتخاب نهایی دبیر به  ول ؤمسمطالعات وزارت 

به    دبیر و مدموظف  با وظا   ت یر یاداره جلسات  هماهنگ  کمیته  فیمرتبط  و  مختلف    ي هاکارگروه  ن یب  یو 

 باشد. هاي کمیته میدر مورد فعالیتوزارت مرکز مطالعات رییس پاسخگویی به  

 هاي کمیته مرکزي:کارگروه -4-8
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 شود: کمیته مرکزي با هدف اجراي وظایف کمیته مرکزي و حداقل با عناوین زیر تشکیل می هايکارگروه

هــاي توســعه آمــوزش بررســی گــزارش فعالیــت کمیتــه وظــایف ایــن کــارگروه :ارزشــیابی کــارگروه )1

 باشد.ها و ارائه بازخورد و پیشنهاد در راستاي رفع موانع و ابهامات پیش آمده میدانشگاه

 يبــرا جــامع یات یــعمل مــدل طراحــی، اجــرا و ارزشــیابی وظــایف ایــن کــارگروه: یآموزشــ کــارگروه )2

  باشد.یان در حوزه آموزش پزشکی میدانشجو  توانمندسازي

  تالش در راستاي حمایت   ریزي و برنامه  وظایف این کارگروهدر آموزش:    و نوآوري   پژوهش  کارگروه )3

 .باشد ها میدر آموزش با توجه به نیازهاي دانشگاه و نوآوري هاي پژوهشبراي اجراي طرح طلبی

به سؤاالت، پاسخگویی  و    ي کالن مناطقهاشوراهماهنگی    وظایف این کارگروه  کارگروه روابط عمومی: )4

 باشد. هاي توسعه آموزش سراسر کشور میپیشنهادها و انتقادات کمیته

 :يمرکز ته یکم جلسات - 5-8

امکان برگزاري جلسات به صورت   . برگزار خواهد شد  بار  ماه یک دو  هر    حداقل  يمرکز   کمیته جلسات   )1

 . مجازي هم وجود دارد

 ابد. یی م ت ی رسم تهیکم  ياعضا  مطلق  تیاکثرمرکزي با حضور  کمیته سات جل )2

 .است معتبر  نیحاضر  مطلق ت یاکثر يرأ  با يمرکز کمیته مصوبات )3

  ل ی تشک  بعد  دو هفته  حداکثر  ظرف  دیبا   العاده فوق  جلسه   ،يمرکز  کمیتهجلسات    ت یدر صورت عدم رسم )4

 . یافت خواهد  یترسم ي از اعضا تعداد هر با جلسه ن یا. گردد

  کمیته مرکزي   متناوب  ی رسم  جلسه  4  ا ی  یمتوالرسمی    جلسه   2بیش از    در  اعضا  از   ک ی   هر  که  ی صورت  در )5

 . شودیم یتلق ي مرکز کمیته عضویت در از انصراف منزله به باشند، نداشته  حضور

رئیس کمیته مرکزي براي جایگزینی عضو انصراف دهنده و یا لغو عضویت شده، فردي را از میان اعضاي   )6

 نماید. هاي دانشگاهی انتخاب میالبدل و سپس دبیران کمیتهعلی

کالن مناطق آمایشی  دانشجویی  هاي  مرکزي به شبکهکمیته  ارائه شده از طرف  هاي  گیريتصمیمتمامی  تبصره:  

مرکزي بنا به موقعیت و وضعیت هر کالن منطقه آمایشی  کمیته  هاي  گیريتصمیمباشد.  در قالب پیشنهاد می

 قابلیت اجرا خواهد داشت. 

 آموختگان دانش مشورتی تهیکم: 9 ماده

 . دشو تشکیل میمرکزي  تهیکم يهاتیاز فعال  مشورتیي و  فکر  تیحما کلی  با هدف  تهیکماین 
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 : اعضا -1-9

 شرایط عضویت اعضا: 1- 9-1

 وزارتبه تشخیص رئیس مرکز مطالعات  فعالیت در حوزه توسعه آموزشدرخشان سابقه  )1

  وزارتمرکز مطالعات رئیس یید أ به ت اي حسن اخالق حرفه )2

 در طی پنج سال اخیر  آموختگیدانش )3

 اعضا: انتخاب  -2- 9-1

 شوند. اعضا و دبیر این کمیته به وسیله رییس مرکز مطالعات وزارت انتخاب می

   : فیوظا شرح -2-9

   ي مرکز کمیتهبه   حقوقی ی وآموزش   ،یعلم يهانهیزم در  مشورت ارائه )1

کشور جهت بهره مند کردن    یعلم  يهاطهی و افراد سرشناس ح  يافتخار يارتباط با اعضا  يبرقرار )2

 آنها   یاز نظر مشورت  ییدانشجو تهیکم

 بررسی درخواست نامزدها براي احراز صالحیت عضویت در کمیته مرکزي پیش از مجمع عمومی )3

نبوده و منوط به   ي، ضروريمرکز کمیته در جلسات  دانش آموختگان مشورتی تهیکم يشرکت اعضا - 3-9

 . است يمرکز کمیته ریا دبی  رییسدعوت 

 . است  يأبدون حق ر يمرکز  کمیته جلساتدر  تهیکم   اعضاي اینشرکت   - 9-4

در صــورت تخلــف اعضــاي ایــن کمیتــه، دبیــر کمیتــه مرکــزي یــا اکثریــت مطلــق اعضــاي کمیتــه  -9-5

 .مرکز مطالعات وزارت ارائه کنند  رییستوانند پیشنهاد حذف عضویت وي را به مرکزي می

 کشور سراسر ییدانشجو يهاته یکم  یعموم مجمع : 10 ماده

کل از تمامی دبیران کمیته جویی  هاي  مجمع عمومی متـش گاهمراکز مطالعات  دانـش نفر از   یک عالوه   بهها  دانـش

ــاي فعال هر یک از این کمیته ــجویی به می  هااعض ــیله دبیر کمیته دانش ــد که به وس مدیر مرکز مطالعات  باش

 شوند.  معرفی می  انتخاب و  مرکز مطالعات دانشگاه  مدیر  توسط شوند و  پیشنهاد می  دانشگاه

 وظایف مجمع: -10-1

 تصمیم گیري در مورد تغییرات پیشنهادي کمیته مرکزي در مورد اساسنامه   )1

 کمیته مرکزي  دبیرانتخاب  )2

 بررسی گزارش ساالنه کمیته مرکزي و ارائه بازخورد   )3
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 هاي دانشجویی  تبادل تجارب کمیته )4

 . است معتبر  نیحاضر  مطلق  تیاکثر  يرأ  کسب با ی عموم   مجمع  يهايریگ میتصم : 1تبصره 

 شوند. یید رییس مرکز مطالعات وزارت مصوب میأهاي تغییر اساسنامه پس از ت : تصمیم گیري2تبصره 

 اعضا: -10-2

  دانشجو داراي حق رأي   دوشرکت کننده در مجمع عمومی داشته باشد که هر    دو تواند حداکثر  هر دانشگاه می

   باشند.می و یک نفر داراي حق نامزدي 

 :  یعموم مجمع جلسات -3-10

 بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.  مجمع عمومی حداقل یک  )1

 یابد. رسمیت می نصف به عالوه یک دانشگاه ها جلسات مجمع عمومی با حضور  )2

کمیتــه مرکــزي یــا بــه پیشــنهاد نصــف  دبیــر مجمــع عمــومی بــر اســاس دعــوتالعــاده وقفجلســات  )3

 تشکیل خواهد شد.    رییس کمیتهیید  أو پس از ت هاي دانشجویی کشور دبیران کمیته

ماه بعد  العاده باید ظرف حداکثر یک  ی، جلسه فوقدر صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عموم   تبصره:

 این جلسه با هر تعداد رسمی خواهد بود. .  تشکیل گردد

 :  يمرکز تهیکم ياعضا  انتخابات -4-10

در  عالقه  - 1-4-10 مؤثر  فعالیت  سابقه  که  پزشکی  آموزش  حیطه مندان  داشته  این  کمیته  اند،  را  طریق  از 

و    گردند و براساس کسب اکثریت آرا در مجمع عمومی رسمینامزد می  مرکزيکمیته    دبیري براي  دانشگاهی  

 . انتخاب خواهند شد ماه   14  مدت بهپس از تایید رئیس مرکز مطالعات وزارت 

مرکز  ، به مدت زمان تعیین شـده هاي خود تا  همراه رزومه فعالیت  امزدها باید آمادگی خود را بهن  -2-4-10

ــط    .ارائه کنندمطالعات وزارت  ــورت ابتدایی توس ــت افراد به ص ــورتی  کمیته  درخواس   دانش آموختگان مش

ده و  رایط، جهت رأي، رییس کمیتهیید  أپس از ت بررـسی ـش گیري به مجمع عمومی معرفی  نامزدهاي داراي ـش

   .شوندمی

باشد که به شرح زیر  مرکزي شامل سه حیطه می  کمیتهدرخواست نامزدي    صالحیت   موارد بررسی   - 3-4-10

 است:

 آموزش علوم پزشکی با ارزش یک سوم امتیاز کل توسعه الف) رزومه فعالیت در  

 مرکزي با ارزش یک سوم امتیاز کل  کمیتهب) نامه انگیزشی فعالیت در 



 13صفحه     ی پزشکعلوم آموزش  توسعه ییدانشجو هاي کمیته اساسنامه

 مرکزي با ارزش یک سوم امتیاز کل   کمیتهفعالیت در  برايج) برنامه اجرایی 

توسعه آموزش    دانشجویی  مرکزي   کمیتهانتخابات    شیوه نامه حوه بررسی هر یک از موارد فوق در  نتبصره:  

   . رسدمیتأیید رییس مرکز مطالعات وزارت تهیه و به  وزارت

نفر که بیشترین تعداد آرا را کسب کرده اند به رئیس   2،  با برگزاري انتخابات حین مجمع عمومی  -4-4-10

مصاحبه    ،رئیس مرکز مطالعات از طریق گرفتن برنامه  شوند.میمرکز مطالعات و توسعه آموزش وزارت معرفی  

   و بررسی هاي میدانی یک نفر را به عنوان دبیر کمیته مرکزي منصوب می نماید.

ه مرکزي قبلی همچنان  ول بعد از انتخابات در تعامل با کمیتطی دو ماه ا  ،کمیته مرکزي منتخب  - 10-4-5

 مسئولیت فعالیت هاي کمیته مرکزي را برعهده دارد. 

 یبانی: پشت11 ماده

هاي سایر نهادها و  و جلب حمایت  هاکمیته دانشجویی مراکز مطالعات دانشگاهحمایت و پشتیبانی    -11-1

 است.  همان دانشگاهعهده مرکز مطالعات   رب دانشگاههاي داخل و خارج  سازمان

مرکز  و شبکه منطقه آمایشی بر عهده  به عهده مرکز مطالعات وزارت    مرکزيکمیته  حمایت و پشتیبانی    -11-2

 است. دانشگاه دبیرخانه کالن منطقه آمایشی مطالعات 

 

موردبازبینی قرار   1401تدوین شده و در خردادماه    18/7/1397تبصره در تاریخ    9و    ماده  11  در  اساسنامهاین  

ه است و از  رسیدوزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی  تأیید معاون محترم آموزشی  به  گرفته و  

   .باشدزمان ابالغ الزم االجرا می


