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 مقدمه 

رفتار    جاد یو ا  یشغل  یاحرفه   یهاو مهارت  یآگاه،  سطح دانش  یاست که موجب ارتقا  ییهاتیها و فعال شتال  هیکلشامل  آموزش  

  کنند یکه افراد جامعه کسب م  یو تخصص  تیترب  .دی نمایم  یشغل  یهاتیو مسئول  فیا را آماده انجام وظا نهشده و آ  افرادمطلوب در  

آموزش  اًیقو نظام  اگر  یتابع  است.  جامعه  آموزش  آن  نها  ینظام  اهداف  ن  ییبا  باشد،    ک ی  یواقع  یهاازیو  نداشته  تناسب  جامعه 

   .کند تیترب هاازیبه اهداف و رفع آن ن لین یرا برا متعهد و متخصص نسل جوان تواندینم

کند.  دا میتحقق پیدر نظام آموزشی  مختلفی  از طریق ترکیب مناسب و بدیع عناصر  ی  دستیابی به اهداف مطلوب در نظام آموزش

بدیلی در    نقش بی توانند  روند و می ی به شمار میآموزشفرآیند  به عنوان عنصر اصلی در    یکی از این عناصر دانشجویان هستند که

گیری از مشارکت آنان در  اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهرهذینفعان    دانشجویاناین زمینه ایفا کنند.  

های  های دانشجویی و استفاده از ظرفیتسجام بیشتر فعالیتهماهنگی و ان  ، دهی سازمان.  نظام آموزشی ضروری استمسیر بهبود  

وزارتی از  اعم  مختلف  سطوح  در  پزشکی  علوم  آموزش  توسعه  در  برنامه،  ایشان  و  آموزشیدانشگاهی  تشکل   ،های  یک  به  نیاز 

آ توسعه  و  مراکز مطالعات  را در  دانشجویی  آشکار میساختارمند  پزشکی  علوم  توجهبنابراین    سازد.موزش  اینکه    با  دانشجویان  به 

پزشکی دانشکده علوم پزشکی  توسعه آموزش  و   مرکز مطالعات، باشندترین مشتریان نظام آموزش علوم پزشکی میترین و اصلیمهم

کیفیت   در جهت ارتقایدانشکده،  علمی  أت  یهسیرجان در نظر دارد با استفاده از ظرفیت دانشجویان و در تعامل با اعضای محترم  

در این راستا کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان به شرح ذکر شده    بردارد.   آموزش گام

 گردد. تشکیل میآیین نامه در این 
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 فصل اول: تعاریف، اهداف و کلیات 
 

 تعاریف واژه ها :1ماده

 ه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجانشکددان دانشکده:  -

های حوزه یکی از مدیریتمرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان    مرکز مطالعات دانشکده:  -

ارتقاتوسعهکه با هدف    باشده میکد معاونت آموزشی دانش ا  ی، بهبود و  غایی  رتقای  مستمر کیفیت آموزش علوم پزشکی با هدف 

برنامه طریق  از  جامعه؛  آموزشی،  سالمت  اعضای  ریزی  شیوههیأت  توانمندسازی  اجرای  و  توسعه  و  علمی،  تدریس  نوین  های 

-فعالیت می  ارزشیابی، پژوهش در آموزش، بکارگیری بهترین شواهد با استفاده از طرح های نوآورانه آموزشی و توسعه دانش پژوهی 

 نماید. 

 زش پزشکی دانشکده علوم پزشکی سیرجان شجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه آموه دانکمیت  : کمیته دانشجویی  -

نظر مرکز مطالعات و    باشد که زیرمند شاغل به تحصیل در دانشکده علوم پزشکی سیرجان میهالق نهادی متشکل از دانشجویان ع 

 گذاری، با هدف سیاست مطالعات، مرکز و متبوع وزارت هایتوسعه آموزش علوم پزشکی سیرجان تشکیل شده و در راستای سیاست

 د. نمای فعالیت میهای آموزشی در حوزه آموزش علوم پزشکی  ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتبرنامه

 

 توسعه آموزش پزشکی دانشجویی کمیته  اهداف : 2ماده  

 ارتقای کیفی آموزش در دانشکده   ▪

 کده یی در دانشهای دانشجوارتقای سطح مشارکت و فعالیت ▪

 های مختلف آموزشی حیطهدر سازی و آموزش دانشجویان آگاه ▪

 های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل ▪

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

 قصش در جهت رفع نواالت های آن وجود آموزشی و کاستی سازی مدیران و اساتید از شرایط موآگاه ▪

 آموزش  وانمند سازی علمی و عملی دانشجویان به منظور مشارکت در جهت پویا سازی فرآیندت ▪

 های مرتبط با آموزشترغیب دانشجویان به انجام پژوهش و تحقیق در حوزه آموزش و ▪
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 فصل دوم: ساختار و عملکرد

 

توسعه دانشجویی  کمیتهآموزش    کمیته  رئیس  چهاردبیرکمیته    ،شامل  اعضای  می  و  اصلی  تصویر شماره  کارگروه  در  که    1باشد 

 نشان داده شده است.    

 

 : ساختار کمیته دانشجویی توسعه آموزش1تصویر شماره  

 

 رئیس کمیته   -3ماده  

از  مرکز    دیرم یکی  یا  ع ااعضمطالعات  هیأت  )ب لی  یا  حکم  امی  و  آموزشی  کمیته   مرکزدیر  م  معاون  رئیس  دانشکده(  مطالعات 

 نماید. های کمیته جلب حمایت میوی بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم بر فعالیتدانشجویی است. 

 
 :کمیته  وظایف رئیس -3-1

 بنا بر پیشنهاد شورای مرکزی   هاکارگروه دبیر و مسئولین انتخاب  ▪

 ها کارگروهو مسئولین  کمیته  عملکرد دبیر  نظارت بر ▪

  و مسئولین دانشکده در راستای اهداف کمیتهایجاد ارتباط با اساتید  ▪

 نهال های سها و پروژهکمیته در تدوین برنامه یهمکاری با اعضا ▪



5 

 

 داخل و خارج کشور های دانشگاه پیگیری امور مربوط به ارتباط کمیته با  ▪

 های توسعه آموزش در دانشکده  الیتجلب حمایت و ایجاد بستر مناسب برای فع ▪

 راهبردی کمیته با مشورت با مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشکده   تدوین برنامه ▪

 های مناسب  های کمیته و پیشنهاد راه حلشناسایی و بررسی مشکالت و چالش ▪

 ها کارگروه استعفای دبیر و مسئولین درخواست بررسی  ▪

 کمیته  حضور در جلسات ▪

 
 

 دبیر کمیته  -4ماده  

سال سابقه حضور فعال    یک  حداقلدر صورت امکان    و16  داقل معدلمرکزی است که دارای حشورای  عضای  دبیر کمیته یکی از ا

به مدت  مدیر مرکز مطالعات و یا معاون آموزشی دانشکده    الغسال با اب   . دبیر در مهرماه هرباشدمی های علمی  در کمیته و انجمن

 مانع است. الشود و انتخاب مجدد دبیر بال منصوب مییک س
 

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

 
 :کمیته وظایف دبیر -4-1

 

 کزیرای مرهای شواساس سیاست ساله کمیته برارائه برنامه عملیاتی یک ▪

 

 مرکز مطالعات و رئیس کمیته   به مدیر  ،بار ماه یک 3 هرهای کمیته پیشرفت برنامهارائه گزارش ▪

 

 سال  هر ارائه گزارش عملکرد کمیته در پایان   ▪

 

 رئیس کمیته ظارت تحت نهدایت علمی و عملی کمیته  ▪
 

 آنان  های کمیته و نظارت بر فعالیتهای وهکارگربرقراری ارتباط و هماهنگی بین  ▪ 

 

 داخلی کمیته ه آیین نام نظارت بر حسن اجرای  ▪

 

 برگزاری منظم جلسات شورای مرکزی  ▪
 

 و اداره جلسات  حضور در تمامی جلسات شورای مرکزی▪ 
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 کمیته یگیری مصوبات شورای مرکزیپ  ▪

 

 کمیته یاجرای انجام امور اداری و ▪

 

 

 مرکزی های شورای :  کارگروه5ماده 

 
ه از فراخوان جهت سب شرایط، ممکن است تعدادی دانشجو با استفادبر ح باشد. هر گروه شامل یک مسئول و تعدادی عضو می

 شوند. ها جذب فعالیت در کارگروه

اصلی کارگروه   :تبصره اعضاء  از  یا کمیته های دیگر  مرکزی  یاروهای ش  دبیر و هرکدام  عضویت  ده  دانشک  نباید در شوراها و 

 داشته باشند.

موزش  آهای توانمندسازی دانشجویان در حوزه  برنامهو ارزشیابی    اجرا،  این کارگروه طراحی مهارت:آموزش و  کارگروه -5-1

های  آگاهی ها و تفراهم نمودن زمینه مساعد جهت فراگیری مهاررگروه اکترین دستاورد این  مهم را بر عهده دارد.  علوم پزشکی 

 باشد. مرتبط با یادگیری و یاددهی می 

  
 : کارگروه آموزش و مهارت و وظایف هامسئولیت  -5-1-1

 
 

 موزشیآهای تعیین نیازها و اولویت ▪

 اساس نیاز سنجی برآموزشی های دورهکارگاهها و  برگزاری ▪ 

 ها مباحث مختلف کارگاهدر اتی از مدرسین ع التهیه بانک اط ▪

بان  ▪ اطکتهیه  ازالعاهای  وکارگاه   تی  سمینارها  کشوریهمایش   ها،  وابینو    های  آموزشی  از  اعم  حوزه  لمللی  در  های  تخصصی 

 مختلف علوم پزشکی  

 های ملی و بین المللی جهت شرکت در کارگاه تشویق دانشجویان  ▪

 حرفه ای در آموزش  و های شغلی تقویت توانمندی ▪

 نه کارگروه به دبیر کمیته ارائه گزارش عملکرد ماهیا  ▪
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این کارگروه موظف است همکاری لزم را با مرکز مطالعات برای ارزشیابی آموزش دانشجویان و :  ارزشیابیکارگروه    -5-2

 . ارزشیابی اساتید داشته باشد

  
 :کارگروه ارزشیابی  ها و وظایفمسئولیت  -5-2-1

 

 یها و فرآیندهای آموزشبرنامهارزشیابی ارکت در مش▪ 

  (ارزشیابی نظام آموزشی )ارزشیابی اساتید و دانشجویانمشارکت در ▪ 

 رسانی به دانشجویانعالهمکاری و مشارکت در فرآیند ارزشیابی از طریق ترغیب و اط ▪

 های تکنولوژی نوسازی مداوم نظام آموزشی مبتنی بر پیشرفت▪ 

 دانشجویان با  بطمرت آموزشی هاینامهآیین و ها سیاست ارزشیابی در  مشارکت ▪

 پژوهش در خصوص مباحث ارزشیابی  ▪

 هاشناسایی اساتید برتر در حوزه آموزش با مشارکت دانشجویان تمامی رشته ▪

 دانشجو  یریادگی یابیزش ار شیوه  ها وآزمون یمشارکت در ارتقا ▪

 یانه کارگروه به دبیر کمیته ارائه گزارش عملکرد ماه ▪
 
 

های ش در راستای حمایت طلبی برای اجرای طرحالریزی و تبرنامهنقش  این کارگروه    :پژوهش در آموزشکارگروه    -5-3

نیازهای   به  با توجه  را دارد.   پژوهش در آموزش  این  دانشکده  از تشکیل  های قیق در زمینه آموزش، روشتحکارگروه  هدف 

 های علوم پزشکی است.های جدید آموزش در کلیه رشتهین زمینه و آشنا ساختن دانشجویان با روشجدید و پویا در ا

 :کارگروه پژوهش در آموزش ها و وظایفمسئولیت  -5-3-1

   های نوین آموزش علوم پزشکیهای پژوهشی در زمینه شیوهانجام طرح▪ 

 بین دانشجویان در  هنگ پژوهش در آموزشگسترش فر ▪

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

 با موضوع پژوهش در آموزش ی هایها و پایان نامهترغیب دانشجویان در راستای انجام طرح ▪

 آموزش در پژوهش   و آموزشی نوآورانه هایایده ارزشیابی و اجرا  طراحی، زمینه در  مشارکت ▪

 به دبیر کمیته ارائه گزارش عملکرد ماهیانه کارگروه  ▪
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 روابط عمومی: کارگروه    -5-4
 

به منظور  کارگروه  این  را بر عهده دارد.  ت و پیشنهادات و انتقادات  الاهنگی شبکه دانشجویی و پاسخگویی به سوماین کارگروه ه

هماهنگی اعضای کمیته و  ها و  های مشابه در سایر دانشگاه ها، کمیتهانکمیته با دانشجویان، مسئولین، سازم  چه بیشتر  ارتباط هر

 پردازد.می  رسانی به فعالیتعالنیز اط

 
 : کارگروه روابط عمومی ها و وظایفمسئولیت -5-4-1

 

 هاتنظیم و ثبت صورتجلسه▪ 

 طراحی پوسترها و تهیه فرم عضوگیری جهت فراخوان عمومی در دانشکده▪ 

 کمیته جهت برگزاری جلسات  یعضاهماهنگی با ا▪ 

 مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی  مسئولین واحدهای مرکز  بین کمیته وایجاد ارتباط ▪ 

 دانشکده  ها و واحدهای و سایر بخش هافراهم نمودن زمینه مساعد برای تبادل نظر بین شورا ▪

 دانشگاهی هماهنگی و برگزاری جلسات درون و برون▪ 

 و استفاده از فضای مجازی   های کمیته از طریق انتشار پوستر خصوص فعالیت  رسانی دراطالع ▪ 

 دانشجویی کمیته های فعالیت  آرشیو تهیه و مستندسازی  و مطالعات مرکز  وبسایت در دانشجویی کمیته  صفحه داشتن نگه روز به ▪

 ییدانشجوهای کمیته سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در کارگروه آگاه ▪

 ها و سایر دانشگاهعلوم پزشکی سیرجان یان دانشکده رسانی و برقراری ارتباط بین دانشجوالعاط ▪

 ارائه گزارش عملکرد ماهیانه کارگروه به دبیر کمیته  ▪

 شورای مرکزی  -6ماده 

از رئیس کمیته، دبیر کمیته،   اعضای  مسئولین  این شورا متشکل  تبمی  ها کارگروه و  نهاد  عنوان  به  گیرنده کلی، در  صمیماشد که 

 دارد. برمی  جهت اهداف کمیته گام
   

دریافت    سال  اعضای شورای مرکزی گواهی همکاری متناسب با میزان مشارکت و همکاری خود در طول یک  ،درپایان دوره   : تبصره

 .خواهند کرد
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   جلسات کمیته دانشجویی : 7ماده  

فعالیت  -7-1 ارائه  جهت  عمومی  یجلسه  حداقل  کمیته  دانشکهای  دانشجویان  از  عمومی  دعوت  با  سال  در  حضور کبار  با  و  ده 

 شود.  مسئولین آموزشی دانشکده برگزار می

مرکزی  جلسات    -7-2 یکشورای  ماه  هر  حداقل  می  کمیته  برگزار  اولویتنشوبار  اساس  بر  کمیته  همچنین  فعالیتد.  و  های  ها 

میتعریف اقدام  کاری  جلسات  تشکیل  به  نسبت  خود  حضوراین  .  یدنما شده  با  است  3/2  جلسات  رسمی  اعضا  با  .  کل  همچنین 

  توانند با حق رای در جلسات شرکت کنند. دانشجوی فعال می 3 دید شورای مرکزی و بر حسب نیاز تا حداکثرحالص

مرکزی در جلسه غیر متوالی از کلیه جلسات تشکیل شده شورای    5 جلسه متوالی و یا  3 زاگر غیبت اعضای اصلی بیش ا  : تبصره

 رد را از سمت خود برکنار کند.فاختیار دارد دبیر  ، سال باشدیک  طول

 . شوندشورای مرکزی تصویب می ءآرا یا بیشتر 2/ 3 مرکزی بامصوبات شورای -7-3

  ،اعضا  ءو بیشتر آرا  3/2  ف میان اعضای شورای مرکزی پیرامون یک مصوبه و عدم دستیابی به اتفاقتالدر صورت بروز اخ    تبصره:

به بررسی مجدد نیاز شورای مرکزی موظف  اخت  در صورت  ادامه  بوده و در صورت  به مدیر  ،اتالفموضوع  مرکز مطالعات    موضوع 

   .شودارجاع داده می

با   -7-4 جلسات  برگزاری  امکان  مطالعات  مرکز  مدیر  موافقت  کسب  با  خود،  اهداف  به  دستیابی  راستای  در  دانشجویی  کمیته 

 وح مختلف دانشکده را خواهد داشت.  مسئولین آموزشی در سط

 

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش  در  عضویتو نحوه ایط  شر: 8ماده 

 توسعه آموزش حوزه های مندی به فعالیت( عالقه1

 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت در کمیته  14شایستگی آموزشی و احراز معدل حداقل ( 2

 ت آموزشی دانشکده ای به تایید معاون القی و عدم سوء رفتار حرفههای اخ( پایبندی به ارزش3

 گیرد. صورت میمصاحبه به صورت سالیانه انجام فراخوان و اعالم عضوگیری کمیته از طریق 
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 مالیمنابع : تأمین 9ماده  
 
 

-م توسط دبیر کمیته انجام میلز  باشد که در این خصوص مکاتباتمی  دانشکدهمعاونت آموزشی  بر عهده  های کمیته  تأمین هزینه

ت  از  و پس  مدیر مرکزشود  اقدامات  دانشکده  مطالعات  أیید  انجام می   لزم،  اعتبار  تأمین  مالی    گردد.در خصوص  نظام  به  توجه  با 

ون محترم معااطالع  را به  مورد نیاز    اقالمهای مربوطه و  هزینه  لیست  مدیر مرکز مطالعات رویداد،  دانشکده، ضروری است قبل از هر  

-حالها نیز با صهمچنین در صورت نیاز برخی هزینه  ند تامین آنها انجام گیرد.آیفر  ایشان،  پس از تأیید  سانده وآموزشی دانشکده ر

 . دگیرکمیته قرار میرئیس دید ریاست محترم دانشکده و از منابع تحت اختیار ایشان، در اختیار 

 آیین نامه فرآیند بازنگری : 10 ماده

الزامی تشخیص دهند، با توافق اعضای شورای آیین نامه  یراتی را در  اعضای شورای مرکزی ضرورت انجام تغی  3/2ه  رتی کدر صو

 گردد. مرکزی تغییرات مورد نظراعمال می
 

 گردد.مطالعات دانشکده اعمال می با هماهنگی و تأیید مدیر مرکزآیین نامه هر گونه تغییر در   :تبصره
 

 

دانشککده و توسعه آموزش پزشککی ه تایید مدیر مرکز مطالعات  ب  1401بهار سال  تبصره در    5ماده و    10فصل،    2  درآیین نامه    این

 باشد.  الجرا میرسیده است و از زمان ابالغ لزمعلوم پزشکی سیرجان 


