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دانشگاه های مجری رشته های علوم کمیته دانشجویی توسعه آموزش آئین نامه داخلی  

 پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی کشور

 

 :مقدمه

در راستای اجرایی نمودن اساسنامه کمیته های دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و 

دستیابی به اهداف اساس نامه مبنی بر ارتقاء کیفیت آموزش از ، و به منظور 1397آموزش پزشکی مصوب مهر ماه 

پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت  آوری آموزش علوموطریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و ن

افزایش سطح فعالیت های آموزشی دانشجویان؛ کمیته های ، همچنین همسو سازی وخواهان ارتقاء آموزش خود

امه به فعالیت ـننـل و مطابق مفاد این آییـی تشکیـزشکـوم پـدانشجویی واحد های دانشگاهی مجری رشته های عل

 می پردازند .

 

 تعریف :1ماده 

و داوطلب علوم پزشکی مندمتشکل از دانشجویان عالقه نهادهایی: ی دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکیکمیته 

علوم مجری دانشگاهی واحد های دانشکده یا یکگروه آموزشی و یا مرتبط با توسعه آموزش به مشارکت در فعالیتهای 

 آورد. یمکه بستری ساختارمند برای فعالیت ها فراهم  پزشکی کشور است

 

 کمیته ی دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه جهت تشکیل احراز شرایط دانشگاه :2ماده 

)با حداقل یک دوره داروسازی یا دندان پزشکی ،واحد های دانشگاهی که دارای یکی از رشته های پزشکی عمومی

علوم آزمایشگاهی، اتاق عمل و د پرستاری، مامایی، نرشته دیگر علوم پزشکی مانهمراه با حداقل یک فارغ التحصیلی( 

ند کمیته ی دانشجویی توسعه آموزش را تشکیل داده و فعالیت کمیته مشورتی خود را از این پس در توانمی ،.. باشند

معاونت علوم پزشکی و در و توسعه آموزش زیر نظر مرکز مطالعات  وداخلی قالب این کمیته و مطابق آیین نامه 

 انجام دهند. راستای سیاست های آن، 

یا داروسازی واحد های مجری رشته های علوم پزشکی که دارای رشته پزشکی عمومی یا دندان پزشکی :1-2

فعالیت های خود را به سمت و سوی مطابق آیین نامه کمیته مشورتی عمل نموده ولی موظفند  ،نیستند مانند قبل

مراکز استانی کمیته دانشجویی توسعه آموزش آموزش ارتقا دهند. فعالیت این واحدها زیر نظر کمیته های توسعه 

 مربوطه خواهد بود.
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دانشجویان عالقه مند، بدون محدودیت  میان اعضای کمیته دانشجویی توسعه آموزش هر واحد دانشگاهی از:2-2

، مختلف علوم پزشکیرشته های رشته یا دانشکده علوم پزشکی باشند ولی بهتر است که در دانشگاه های دارای 

 عضو باشند.از هر رشته  دانشجویان

 : دانشجویان  : شرایط عضویت3-2

  خواست عضویتبه باال تا نیمسال تحصیلی قبل از در 15 کلاحراز معدل 

 عالقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی همراه با حداقل یکی از موارد ذکر شده زیر:

  سابقه همکاری با مراکز مطالعات یا دفاتر توسعه آموزش 

  همکاری در طرح های پژوهش در آموزش 

 داشتن ایده های نو برای ارتقا آموزش 

 پزشکی آموزشسابقه شرکت در المپیاد 

 توسعه آموزش دانشکده دفتر و توسعه آموزش دانشگاه و یا مسئول  مرکزمطالعاتمدیر تایید و 

 عدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده/دانشگاه محل تحصیل

کمیته دانشجویی هر واحد دانشگاهی می تواند بنا بر مقتضیات درون دانشگاهی کارگروه های مورد نیاز خود  :4-2

 را زیر نظر مدیر/مسئول دفترتوسعه یا مرکز مطالعات و رئیس کمیته تشکیل دهد.  

 آموزشی علوم پزشکی باشد.رشته نفر از هر  2تعداد اعضای کمیته بهتر است حداقل  :5-2

نفر دانشجوی سال  1و  سومیک نفر دانشجوی در حال تحصیل تا سال :در مورد رشته های کارشناسی:1-5-2

 چهارم

-کارورز /و یک نفر دانشجوی کارآموز /مقدمات بالینییک نفر دانشجوی علوم پایه:در رشته پزشکی عمومی:2-5-2

 پنجم به باالسال دانشجوی  و یک نفر 4یک نفر دانشجوی تا سال در رشته های داروسازی و دندان پزشکی 

این کمیته است که توسط مدیرمرکز  دانشجویی ی یکی از اعضایهدبیر کمیته دانشجویی هر واحد دانشگا :6-2

(  2-3مطالعات/ رئیس دفتر توسعه برای مدت یک سال با توجه به کسب امتیاز بیشتر از شرایط عضویت )بند

 منصوب می شود.
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مدیرمرکز مطالعات یا رئیس/مسئول دفتر  ،رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش: در هر واحد دانشگاهی :7-2

توسعه آموزش و یا یکی از اعضای هیات علمی دارای تجربه فعالیت در دفاتر توسعه یا مراکز مطالعات رئیس کمیته 

 حمایت می نماید.وی بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و از فعالیت ها می باشد. 

در هر واحد دانشگاهی که شرایط فوق مقدور نباشد کارشناسان آموزشی مراکز مطالعات یا دفاتر توسعه با  :1-7-2

و با حکم وی می تواند این مسئولیت را بر عهده صالحدید مدیریا مسئولین مرکز مطالعات /دفتر توسعه آموزش 

 بگیرد.

بی به اهداف خود، با کسب موافقت مدیرمرکز مطالعات/مسئول دفتر توسعه کمیته می تواند در راستای دستیا:8-2

 با مسئولین آموزشی دانشکده یا دانشگاه جلساتی داشته باشد.

 بار در هر ترم تحصیلی برگزار شود. 2جلسات کمیته دانشجویی توسعه آموزش باید حداقل :1-8-2

 حضور مسئولین آموزشی دانشگاه تشکیل می شود.بار در هر سال تحصیلی با  1جلسات کمیته ها حداقل 

 : شرح وظایف:9-2

 آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت های توسعه آموزش  .1

 مرتبط با آموزش پزشکیو سخنرانی های دوره های آموزشی برگزاری سمینار، کارگاه،  .2

در زمینه های مختلف نظیر المپیاد و استعداد  ارائه مشاوره به دانشجویان در زمینه آموزش علوم پزشکی .3

 درخشان، ادامه تحصیل، مشکالت آموزشی حین تحصیل، منتورینگ

 حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی .4

از طریق برگزاری  اطالع رسانی و بستر سازی برای تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش .5

 جلسات، همایش و جشنواره، رسانه های مختلف از قبیل نشریات، فضای مجازی و ...

مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی با توجه به شرایط واحد  .6

 دانشگاهی 

 انشکدهایجاد و به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت دانشگاه/د .7

همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات/ دفتر توسعه آموزش در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از  .8

، ارزشیابی )دوره، اعضای هیات علمی و کارکنان و فرایندهای آموزشی(، نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی

 پژوهش در آموزش، تبدیل ایده های آموزشی به محصوالت کاربردی

حمایت از ارائه نتایج پژوهش و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی و بین  .9

 المللی و انتشار مقاالت در حوزه آموزش 
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تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی وتهیهمنابعآموزشی برای دانشجویان   .10

  زیرنظراعضایهیاتعلمیبا مدیریت مراکز و دفاتر آموزش

 

 

 دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه آزاد اسالمی :مرکزی : شبکه 3ماده 

نمایندگان کمیته های دانشجویی توسعه آموزش واحد های شبکه دانشجویی مرکزی، شبکه کاری می باشد که از  

مجری رشته های علوم پزشکی تشکیل شده و با هدف بسترسازی برای به اشتراک گذاشتن تجارب آموزشی کارامد، 

 فعالیت می نماید.در سطح معاونت علوم پزشکی تشکیل و  انشگاهیدافراد همفکری و همکاری های 

می  توسعه آموزش ده از هر واحد دانشگاهی دارای کمیته دانشجوییـاینـمرکب از دو نما ـاعض: ترکیب اعضا: 1-3

باشد. یکی از دو نفر دبیر کمیته و فرد دوم یکی از اعضای فعال به پیشنهاد دبیر کمیته و موافقت رئیس کمیته می 

 باشند.

 : شرح وظایف اعضا:1-1-3

امل و تبادل تجارب دانشجویی دانشگاهی و همکاری در برقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت تع .1

 اجرا تصمیم ها و ارزیابی آنها

برای پیشنهاد و پیگیری فعالیت های دانشجویی کمیته های مشورتی در واحد  استانیتشکیل کارگروه های  .2

 هایی که دارای کمیته مشورتی بجای کمیته دانشجویی هستند.

مرکز/دفتر مطالعات واحد دانشگاهی خود و مدیر مرکز مطالعات معاونت ارائه گزارش به مدیران/ مسئولین  .3

 علوم پزشکی در خصوص برنامه ها و و نحوه پیشرفت آنها.

انجام نیاز سنجی در تمامی واحد های دانشگاهی مجری علوم پزشکی در سطح کشور و ارائه نتایج برای  .4

 ه توسعه آموزش علوم پزشکی.برنامه ریزی در راستای توانمند سازی دانشجویان در زمین

 

اعضا می بایست به شکل رسمی به مرکز مطالعات معاونت علوم پزشکی دانشگاه آزاد معرفی شوند تا به مدت  :3-2

 یکسال عضو شبکه بوده و فعالیت نمایند.

 انتخاب شود وی توسطیکی از اعضای شبکه خواهد بود که با کسب رای اکثریت اعضا مرکزی دبیر شبکه : 3-3

 مدیر مرکز مطالعات به مدت یکسال منصوب می شود.

زاد آعلوم پزشکی به همراه سه نفر عضو فعال این شبکه بعنوان نمایندگان دانشگاه   دبیر شبکه مرکزی :4-3

مسئول ارتباط شبکه مرکزی دانشگاه آزاد با شبکه کشوری و کمیته مرکزی مرکز به وزارتخانه معرفی شده واسالمی 
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مسئول پیگیری اهداف شبکه با این دانشجویان مطالعات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی می باشد. 

 همکاری سایر اعضا و تحت نظارت مرکز مطالعات معاونت علوم پزشکی است.

 

 : فعالیت شبکه دانشجویی:5-3

صورت امکان به شکل بار در هر ترم تحصیلی برگزار می شود. جلسات می تواند در  2جلسات حداقل  .1

 مجازی برگزار گردد.

ر نظر مدیر مرکز مطالعات معاونت علوم پزشکی، مسئول پیگیری تشکیل جلسات ـزی زیـرکـه مـر شبکـدبی .2

 می باشد.

کمیته های دانشجویی واحد های دانشگاهی مجری علوم پزشکی الزم است گزارش فعالیت های انجام شده  .3

 هفته قبل از تاریخ جلسه به دبیر شبکه دانشجویی ارسال نمایند.و پیشنهاد های خود را تا یک 

تصمیم گیری های شبکه دانشجویی با کسب رای اکثریت مطلق اعضا خواهد بود و اجرای آن در هر واحد  .4

 دانشگاهی منوط به موافقت مدیر/مسئول مرکز/دفتر مطالعات همان واحد دانشگاهی می باشد.

 


