
 

1 

 هب انم آن هك جان را فكرت آموخت

 

 

 شیوه نامه

 دانشجویی کمیته

 علوم پزشکی توسعه آموزش

 دانشگاه علوم پزشکی تهران

 
 

 

 

 

  1397 ماه دی



 

2 

 پیشگفتار .1

آموزشي  هايبرنامه در ارتقاء كیفیت همواره نقش انكارناپذيرينظام آموزشي،  اصليدانشجويان به عنوان يكي از اركان 

ي كیفیت فرايندهاي آموزش را در مسیر بهبود دانشجويانمشاركت كارهايي براي از و تعیین س موضوع لزوم. اين رنددا

هاي براي دستیابي به اين مهم، در راستاي ابالغ اساسنامه كمیته. سازدمشخص ميپزشكي  علوم و توسعه دانش آموزش

دانشجويي توسعه آموزش علوم پزشكي توسط مركز مطالعات و توسعه آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، 

عضويت  وكارهاي ساز، دانشگاه علوم پزشكي تهراندانشجويي  نامه كمیتهیوهش تدوينبا واحد فراگیران مركز مطالعات، 

 .را تدوين نمودو دانشگاه ها دفاتر توسعه دانشكدهو مشاركت دانشجويان در 

 اختصارات .2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشكيوزارت  :وزارت 

  :وزارتمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي مرکز مطالعات وزارت 

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران مطالعات دانشگاه:مرکز 

 هاي آموزشييک از دانشكدهدفتر توسعه آموزش هر تر توسعه: دف 

  :واحد فراگیران مركز مطالعات دانشگاهواحد فراگیران 

 :مركز مطالعات دانشگاهشجويي توسعه آموزش كمیته دان کمیته دانشجویی 

 هاي آموزشيكارگروه دانشجويي دفتر توسعه آموزش هر يک از دانشكده: کارگروه دانشجویی 

 

 تشکیالتی ساختار .3

ها انشكدهددفاتر توسعه و  مركز مطالعات دانشگاهدر سطح  كمیته دانشجويي دانشگاهساختار و تشكیالت مديريتي 

 بیني و مشتمل بر موارد زير است:پیش

 دانشجویی دفتر توسعه کارگروه

كند. هاي آن فعالیت ميسیاستدر راستاي و دفتر توسعه مدير زير نظر كارگروه دانشجويي، تشكلي است كه  .1

پزشكي آموزش دانش  توسعه و پژوهشروه متشكل از دانشجويان عالقمند به فعالیت در حوزه اين كارگ

 باشد.مي

تواند با ارسال داليل خود به مركز ميدير دفتر توسعه و م نبودهاجباري  دانشجوييتبصره: تأسیس كارگروه 

 مطالعات دانشگاه، كارگروه دانشجويي را تأسیس ننمايند.

 :از عبارتند دانشجويي كارگروه اعضاي .2

 دانشكده آموزش دفتر توسعه مدير 

  (ودب خواهد كارگروه دبیر ،انتخاب ساير اعضابه  ء كارگروهاعضا اين از نفر يک) دانشجويان از نفر 4حداقل 
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 يک مدت برايدفتر توسعه  مدير با ابالغ حكمي از طرفو  پیشنهادبه  دانشجويي، كارگروهعضو  اندانشجوي .3

 شوند.تعیین مي سال

، هاي آموزشيمشاركت فعال در فعالیتمعیارهايي از جمله  ،شود در انتخاب اعضاء و دبیر كارگروهپیشنهاد مي .4

هاي آموزشي در حیطه آموزش علوم پزشكي ارائه مقاله در حیطه آموزش پزشكي، همكاري در برگزاري كارگاه

 د.نسط دفاتر توسعه مدنظر قرار گیرتو …و 

تحصیلي هر دانشكده در و مقاطع  هامشاركت حداكثري دانشجويان كلیه رشتهزمینه فراهم سازي  به منظور .5

و لي هاي تحصیبا توزيع مناسبي از دانشجويان رشتهبايست دانشجويي ميامر توسعه آموزش، اعضاء كارگروه 

شكده آن دانمقاطع مختلف )كارشناسي/ دوره دكتراي عمومي و كارشناسي ارشد/ دكتراي تخصصي/ دستیاري( 

 انتخاب شوند.

 يآموزشهاي مختلف در جنبهنحوه مشاركت دانشجويان  دهي و هماهنگيكارگروه دانشجويي مسئولیت سامان .6

 را به شرح زير به عهده دارد: دانشكده

  برنامه مانند  آموزش و مسائل مرتبط با آموزشي دانشكده در مورد موضوعات مسئولیندادن مشاوره به

ي آموزشي هاها و سیاستنامهتدوين و بازنگري آيین، و ارزشیابي برنامه، استاد و دانشجو، ريزي درسي

 دانشكده

 آموزش؛  يهاي تحول و نوآوردر پیاده سازي بسته سازي، تشويق و جذب دانشجويان جهت مشاركتآگاه

 شامل:

 يپزشك لومزش عودر آم يآورول و نوتح ياه هتبس اب انيجودانش يزاس ناآش -

 لومزش عودر آم يآوروو ن لوتح ياهته بس يزاده سایپ تدر جه يهادانشگ ياه در پروژه يراهمك -

 يپزشك

 هاي ويژه پذيرفته شده توسط دانشگاهجام مأموريتدر ان تركامش -

و علوم پزشكي  آموزشدر هاي تحول و نوآوري مشاركت در نقد اقدامات انجام شده ذيل بسته -

 ارزيابي آنها

 آموزش علوم پزشكياي يا پژوهشي حوزه هاي توسعههمكاري و مشاركت در فعالیت 

 برقراري ارتباط، اطالع رساني و بستر سازي جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجويي در حوزه آموزش علوم 

 ها و غیرههاي مختلف اعم از نشريات، فضاي مجازي، همايشپزشكي از طريق استفاده از رسانه

  دانشجويي در حوزه آموزش پزشكي هاي آموزشيدورهبرگزاري مشاركت و همكاري در 

 هاي كارگروه دانشجوييمستندسازي و تهیه آرشیو فعالیت 

نداشته و وظايف آن در چارچوب حمايت طلبي، دادن  تبصره: كارگروه دانشجويي به هیچ عنوان فعالیت صنفي

اي در حوزه آموزش علوم پزشكي تعريف توسعه هاي پژوهشي ومشاوره به مسئوالن آموزشي و انجام فعالیت

 اند.شده
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دير ، به عهده مدانشكدههر در  ء مشاركت دانشجويان در كارگروه دانشجوييارتقاعملكرد و  برمسئولیت نظارت  .7

 .باشدميدفتر توسعه 

هاي دهي فعالیت، مسئولیت هدايت، هماهنگي، و سامانمربوطهكارگروه  دبیر دانشجويي، كار گروه هر در .8

 .را به عهده خواهد داشتو پاسخگويي به مدير دفتر توسعه كارگروه 

ه دانشگاهي توسعبه عنوان عضو كمیته  نفر از اعضاء كارگروه دانشجويي دوحداكثر از طرف هر دفتر توسعه،  .9

 د شد. نآموزش معرفي خواه

شود به منظور تسهیل ارتباطات بین كارگروه دانشجويي دانشكده و كمیته دانشجويي پیشنهاد ميتبصره: 

ز مرك نماينده جهت عضويت در كمیته دانشجويييكي از دو كارگروه دانشجويي به عنوان  دبیردانشگاه، 

 از طرف دفتر توسعه آن دانشكده معرفي شود. مطالعات دانشگاه،

 واحد به، نیمسال تحصیليخود را در هر هاي از فعالیت گزارش جامعيموظف هستند دانشجويي هاي ارگروهك .10

  د.نارايه نمايفراگیران 

 دانشگاهدانشجویی  کمیته

تاي در راسكمیته دانشجويي دانشگاه، تشكلي است كه زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه و  .11

 كند.فعالیت ميهاي مركز مطالعات دانشگاه ها و برنامهسیاست

 عبارتند از:دانشجويي كمیته عضاي ا .12

  مدير مركز مطالعات دانشگاه به عنوان ريیس كمیته 

  ريیس كمیتهنايب به عنوان مدير واحد فراگیران 

  هادانشجويي دفاتر توسعه دانشكدههاي كارگروهنمايندگان 

 اختیارات خود را به مدير واحد فراگیران تفويض نمايد.كلیه تواند : مدير مركز مطالعات مي1تبصره 

با  و موردحسب ها، عضو غیر ثابت كمیته دانشجويي بوده و دانشكدهآموزش مديران دفاتر توسعه : 2 تبصره

 توانند به جلسات دعوت شوند و در اين صورت، حق راي خواهند داشت.مي ريیس كمیته دانشجويينظر 

يیس ر با كسب اكثريت آرا و با تايیديكي از اعضاي دانشجويي اين كمیته است كه دبیر كمیته دانشجويي،  .13

 شود.براي مدت يكسال تعیین ميدانشجويي  كمیته

خگويي پاسآن و مديريت وظايف كمیته دانشجويي، اداره جلسات كمیته دانشجويي عبارت است از:  دبیروظايف  .14

 كمیته در مورد وظايف محوله رئیسبه 

در امر هاي مختلف مشاركت دانشجويان دهي و هماهنگي جنبهسامانهدايت، كمیته دانشجويي مسئولیت  .15

 :خواهد داشترا به شرح زير به عهده توسعه آموزش 

  بسترسازي در جهت توانمندسازي دانشجويان علوم پزشكي در زمینه آموزش علوم پزشكي از طريق برگزاري

 زشكي مبتني بر نیازهاي دانشجويانمرتبط با آموزش علوم پ آموزشي هايدوره

 هاي دانشجوييارائه مشاوره به كارگروه 
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 هاي هاي دانشجويي دانشكدهسازي عملكرد كارگروه هماهنگتعامل و  برقراري ارتباط و بسترسازي جهت

 مختلف

  ینههاي احتمالي در اين زمگیري براي پیگیري و رفع كاستيتصمیم و هاي دانشجوييكارگروهپايش عملكرد 

 هاي هاي مربوط به فعالیتفرايند سازوكارها وتغییر  در موردهاي دانشجويي رساني به كارگروهاطالع

 هاي جاري وزارت متبوع و دانشگاهناشي از اصالح در سیاست دانشجويي

 هاي كمیته دانشجوييمستندسازي و تهیه آرشیو فعالیت 

  هاي آموزشي ملي و بین المللي مرتبط با آموزش علوم شركت دانشجويان در برنامهبه اطالع رساني و تشويق

 پزشكي

في دانشجويان به مركز مطالعات وزارت و دبیرخانه رئیس كمیته دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه، مسئول معر .16

باشد. فرايند انتخاب نمايندگان دانشجويي به مركز مطالعات وزارت و دبیرخانه كالن منطقه كالن منطقه مي

  شود.با رأي اكثريت اعضاء دانشجويي و نظر موافق رئیس كمیته دانشجويي انجام مي

 واحد فراگیران مرکز مطالعات

فويض تواند با تبوده و ميكمیته دانشجويي ، نايب ريیس مدير مركز مطالعات دانشگاه در فراگیرانمدير واحد  .17

بر حُسن فعالیت اختیار مدير مركز مطالعات، به عنوان ريیس كمیته دانشجويي نیز منصوب شود. نظارت 

صورت لزوم، از وظايف دانشجويي در هاي كمیته فعالیتهاي الزم براي در كمیته و جلب حمايتدانشجويان 

 باشد.مدير واحد فراگیران مي

گزارش دانشجويي،  ها و كمیتهواحد فراگیران دانشگاه موظف است ضمن ارزيابي ساالنه عملكرد كارگروه .18

 و توسعه آموزش وزارت ارسال كند. به مركز مطالعاترا  آناي در ارتباط با ساالنه

 انشجوي عبارت است از:وظايف واحد فراگیران در ارتباط با كمیته د .19

 از نظر كمي و كیفي در حوزه آموزش پزشكيمشاركت فراگیران توسعه  هاي مربوط بهو سیاست تدوين برنامه 

 اسناد باالدستي ملي و دانشگاهيبا توجه به 

 هاي راهبردي ساالنه كمیته دانشجوييتدوين برنامه 

 دانشجويي در سطح دفاتر توسعه هايارگروهسازي كفعال 

 

  هاي دانشجوييكمیته و كارگروههاي فعالیتهدايت 

 آموزشحوزه در دانشجويي  يپژوهشاي و توسعههاي ترويج و توسعه فعالیت 

 ها و مجامع ملي و هاي نوآورانه آموزشي دانشجويان درهمايشها و طرحجلب حمايت از ارائه نتايج پژوهش

 و معاونت آموزشي دانشگاه بین المللي از طريق هماهنگي با مديريت مركز مطالعات

 نامه كمیته دانشجوييبازنگري شیوه 
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 شرایط عضویت .4

هاي دانشجويي توسعه مطابق با اساسنامه كشوري كمیتهدانشجويي كمیته و  در كارگروه شرايط عضويت .20

  خواهد بود.وزارت  آموزش علوم پزشكي ابالغ شده از طرف

 هاجلسات و نشستبرگزاری  .5

 تشكیل دهند.در هر نیمسال تحصیلي كاري جلسه  3حداقل بايد ها دانشكدهكارگروه دانشجويي  .21

 بايد جلسات خود را به صورت ماهانه تشكیل دهد.كمیته دانشجويي دانشگاه  .22

ي با مسئولین آموزشتوانند ميمیته ريیس كمیته دانشجويي، اعضاء اين كدر صورت لزوم و با كسب موافقت  .23

 رايزني نمايند.در سطوح مختلف ها و دانشگاه دانشكده

جلسات كارگروه / كمیته دانشجويي با حضور دو سوم اعضاي آن رسمي خواهد بود. در صورت عدم رسمیت  .24

جلسه، جلسه فوق العاده بايد ظرف حداكثر دو هفته بعد تشكیل گردد.تصمیم گیري در كارگروه و كمیته 

 انجام خواهد شد. دانشجويي، بر اساس اكثريت آرا اعضاء حاضر در جلسه

بايست در جلسات كمیته به طور منظم شركت اعضاء كارگروه و كمیته دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه مي .25

 نمايند.

جلسه متناوب كار گروه / كمیته حضور نداشته  4جلسه متوالي و يا  2در صورتي كه هر يک از اعضا در بیش از  .26

 تلقي خواهد شدباشند، به منزله انصراف از عضويت در كمیته 

ه بو يا لغو عضويت شده، ظرف مدت دو هفته  دادهمدير دفتر توسعه موظف است براي جايگزيني عضو انصراف  .27

 ترتیب زير عمل كند:

 دانشجوييكارگروه دانشكده مربوطه انتخاب و به دانشجويان  فردي را از میانهاي دانشجويي، در كارگروه .1

 معرفي نمايد.

یران احد فراگوي را از میان اعضاء كارگروه دانشجويي دانشكده مربوطه انتخاب و به فرددركمیته دانشجويي،  .2

 مركز مطالعات دانشگاه معرفي نمايد.

 پشتیبانی .6

دفتر توسعه آموزش همان از طريق رايزني  ، به ترتیبو كمیته دانشجوييهاي حمايت و پشتیباني كارگروه .28

  شود.انجام مي / دانشگاه انشكدهآن د يآموزشبا معاون  / مركز مطالعات دانشگاه دانشكده

ها و كمیته دانشجويي، بهتر است هاي مربوط به كارگروهفعالیتمشاركت دانشجويان در جلب به منظور  .29

 بیني شود. برخي از موارد پیشنهادي عبارتند از:در دانشكده و دانشگاه پیشزم سازوكارهاي ال

 هاي كارگروه / كمیته دانشجوييمشاركت در فعالیت رائه گواهيا .1

 هاي دانشجوييهاي انجام شده به عنوان معیار انتخاب جشنوارهدر نظر گرفتن فعالیت .2

 هاي آموزش پزشكيها/ همايشسمینارها/ كنگرهدر حمايت از شركت  .3
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 هاي آموزش پزشكيشركت در دورهتسهیل  .4

 یوه نامهش ازنگریب .7

و از به تصويب شوراي آموزشي دانشگاه رسیده  22/10/1397صره، در تاريخ تب 5ماده و  29فصل،  7نامه در ين شیوها

 بازنگري آن در صورت لزوم، دو سال بعد از اجرا انجام خواهد شد.باشد. آن تاريخ الزم االجرا مي


