
 

 

  

  معاونت آموزشي

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  اساسنامه

  هاي دانشجويي كميته

  توسعه آموزش علوم پزشكي

  

  

1397آذرماه  



 

 

  بسمه تعالي

  پيشگفتار

نظام آموزشي هستند. فراهم سازي بستري  با توجه به اينكه دانشجويان از مخاطبان اصلي    

جهت بهبود نظام آموزشي ضروري است. هدف از  گيري از نظرات و مشاركت آنان در ساختارمند براي بهره

ند از هاي توسعه آموزشي است تا بتوا ايجاد كميته دانشجويي، ارتقا سطح مشاركت دانشجويان در فعاليت

رتقاي كيفي آموزش در دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي به توسعه و ا طريق پتانسيل دانشجويان

درماني كشور كمك نمايد. به موجب اين اساس نامه زمينه هاي فعاليت و مشاركت دانشجويان در دانشگاه 

علوم پزشكي بوشهر جهت پيشبرد اهداف گفته شده، مشخص شده است تا گامي در جهت ارتقاي سطح 

  يي از تشكيل كميته دانشجويي برداشته شود.كيفي آموزش به عنوان هدف غا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  روند:  مي در اين اساسنامه اصطالحات زير در معاني مشروح مربوط به كار :1ماده 

  وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي وزارت:

  مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي وزارت مركز مطالعات وزارت:

  مركز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه/ دانشكده علوم پزشكي مركز مطالعات دانشگاه:

  كميته دانشجويي توسعه آموزش مركز مطالعات دانشگاه / دانشكده علوم پزشكي كميته دانشجويي:

  دانشجويي مراكز مطالعات كالن منطقههاي   شبكه كميته شبكه دانشجويي كالن منطقه:

  آموزش مركز مطالعات وزارت كميته مركزي دانشجويي توسعه كميته مركزي:

  دانشجويي سراسر كشورهاي   مجمع عمومي كميته مجمع عمومي:

  مشورتي دانش آموختگان كميته مركزكميته  كميته مشورتي:

  

  مأموريت: : 2ماده

ساختارمند متشكل از ي  بوشهر نهاددانشجويي مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي هاي   كميته

مختلف دانشگاه علوم پزشكي بوشهر هستند كه از طريق ايجاد و فراهم سازي هاي   دانشجويان داوطلب رشته

خود در هاي   شرايط را جهت توانمندسازي و نيز به اشتراك گذاري تجارب و توانمندي، مناسب هاي  بستر

كنند.   مي به توسعه ارتقاي آموزش علوم پزشكي كمك، مختلف توسعه آموزش پزشكي هاي   حوزه

تصميم هاي   در راستاي كمك به ارتقا و تعالي جايگاه دانشجويان در فرايندها   اين كميتههاي   فعاليت

آموزشي در سطح دانشگاه و وزارت و نيز همكاري و همفكري در جهت كمك به ساير دانشجويان هاي   سازي

آينده در هاي   جهت پذيرش نقشها  اي و فردي و آماده سازي آن هاي حرفه  با هدف ارتقاء توانمندي



 

 

آموزشي و پژوهش در آموزش هاي   اين كميته در حوزههاي   فعاليتهاي   سالمت خواهد بود. عرصههاي   حوزه

  و در راستاي ارتقاء و بهبود وضعيت آموزشي دانشكده و دانشگاه خواهد بود.

  

  دورنما:: 3ماده 

شناخت  ،بهداشتي درماني بوشهردانشجويي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات هاي   دورنماي كميته

به عنوان يكي از اركان اساسي توسعه آموزش علوم پزشكي است كه از طريق مشاركت و فعاليت در ها   كميته

آموزش هاي   نوآورانه و توسعه اي حوزههاي  سياست گذاري، برنامه ريزي، اجرا و ارزشيابي فعاليتهاي   حوزه

  تحقق خواهد يافت. شي از سطح دانشكده تا وزارتآموزهاي   علوم پزشكي در سطح برنامه

  

  هدف:: 4ماده

دانشجويي هاي   همكاري و مشاركت فعاليت و فراهم سازي بستر ارتقاي كيفيت آموزشي از طريق ايجاد

   آموزش علوم پزشكيهاي   نوآوري، تحقق و توسعه فعاليتنياز سنجي ، راستاي در 

  

  : ساختار5ماده

  عبارتند از ييدانشجو يها تهيكم ياركان اصل- 1- 5

  توسعه آموزش دانشگاه ييدانشجو تهيكم )1 

  توسعه آموزش ييدانشجو يو كشور يشبكه منطقه ا )2 

 دانش آموختگان يمشورت تهيم) 3 



 

 

  كميته دانشجويي دانشگاه: :6ماده

كميته دانشجويي واحدي است كه زير نظر مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي دانشگاه علوم 

د. اين كميته از دانشجويان نماي  مي آن فعاليتتعيين شده هاي   پزشكي بوشهر و در راستاي سياست

 شود.  مي مند، بدون محدوديت رشته تحصيلي و دانشكده و بر اساس شرايط عضويت عمومي تشكيل عالقه

  

  شرح وظايف:: -1-6

م پزشكي بوشهر و در چارچوب اين كميته در راستاي رسالت كلي مركز مطالعات و توسعه آموزش علو

  نمايد:  مي اين مركز در موارد زير فعاليتهاي   و برنامهها   سياست

توسعه آموزشي گروه، هاي   آگاه سازي تشويق و جذب دانشجويان جهت مشاركت در فعاليت )1

 دانشكده و دانشگاه؛

 بسترسازي در جهت توانمندسازي دانشجويان در زمينه آموزش علوم پزشكي از طريق:  )2

آموزشي مرتبط با آموزش علوم پزشكي هاي   و دورهها   برگزاري سمينارها، كارگاههمكاري در  الف. 

 دانشجويانهاي  مبتني بر نياز

آموزش علوم هاي   ينه حيطهدانشجويي در زمهاي   ب. ارائه مشاوره و همكاري با دانشجويان و تشكل

  پزشكي 

المللي مرتبط با  آموزشي ملي و بينهاي   دانشجويان در برنامهو همكاري پ. جلب حمايت از شركت 

  آموزش علوم پزشكي

رساني و بسترسازي جهت تعامل و تبادل تجارب  برقراري ارتباط، اطالعمشاركت و همكاري در  )3

 طريق:دانشجويي در حوزه آموزش علوم پزشكي از 

   دانشگاهيگروهي ، دانشكده اي و جلسات درون و برون برگزاري الف. 



 

 

  ها و جشنوارهها   همايشكارگاه هاي آموزشي ، شركت در ب. 

در مجموعه فعاليت هاي مركز مطالعات و  مختلف اعم از نشريات، فضاي مجازي و ...هاي   پ. رسانه

  دانشكده ها توسعه آموزش پزشكي دانشگاه و دفاتر توسعه آموزش 

تحول و نوآوري در آموزش علوم پزشكي وزارت در چارچوب هاي   سازي بسته ) مشاركت فعال در پياده4

  از طريق: علوم پزشكي بوشهرو دفاتر توسعه آموزش دانشكده ها  مركز مطالعات دانشگاههاي   فعاليت

  پزشكيتحول و نوآوري در آموزش علوم هاي   بسته الف. آشناسازي دانشجويان با

  ���له��  معاونت آموزشي دانشگاه بوشهر در جهت پياده سازي بستههاي   ب. همكاري در پروژه

  ويژه پذيرفته شده توسط دانشگاه بوشهر؛هاي   پ. مشاركت در انجام ماموريت

  تحول و به روز رساني آنها؛هاي   ت. مشاركت در نقد اقدامات ذيل بسته

  .تحولهاي   بستههاي   فعاليت  خودارزيابي و ارزيابي ث. مشاركت در ارزيابي كمي و كيفي،

  دانشجوييهاي   كميتههاي   فعاليتهاي   ) خودارزيابي و مشاركت در ارزشيابي5

سايت مركز مطالعات  ) مشاركت در طراحي و به روز نگه داشتن صفحه كميته دانشجويي در وب6

  كميته دانشجوييهاي   دانشگاه و مستندسازي فعاليت

 ها ه بوشهر و دفاتر توسعه آموزش دانشكدهمركز مطالعات دانشگاهاي   مكاري و مشاركت در فعاليت) ه7

  در زمينه هاي :

  برنامه ريزي درسي : نياز سنجي ، طراحي ، اجرا و ارزشيابي   -

  :آموزشي هاي   فعاليتهاي   ارزشيابي -

هاي  اعضاي هيأت علمي، كاركنان و فرايند، دوره،  برنامههاي   طراحي، اجرا و بازخورد ارزشيابي الف: 

  آموزشي؛

 .آموزشي مرتبط با دانشجويانهاي   نامه و آيينها   ب. ارزشيابي سياست



 

 

  نياز سنجي ، طراحي ، اجرا و ارزشيابي   :نوآورانه آموزشي و پژوهش در آموزشهاي   ايده -

دانشجويان با هدف تبديل ايده به  آموزشسترسازي براي ب، مستند سازي : هاي آموزشي  فرآيند -

  محصول كاربردي

و مجامع ها   نوآورانه آموزشي دانشجويان در همايشهاي   و طرحها   حمايت از ارائه نتايج پژوهش ) جلب6

  ملي و بين المللي از طريق هماهنگي با مديريت مركز مطالعات دانشگاه

موزش علوم پزشكي براي دانشجويان با همكاري در تاليف و ترجمه كتب و مقاالت مرتبط با آ) 7

 .دانشگاهمطالعات مديريت مركز 

  

  شرايط عضويت: -6- 2

توسعه هاي مختلف  مند به فعاليت در عرصه فعال و عالقهداوطلب ، اين كميته شامل دانشجويان 

  باشند:  مي زيرداراي شرايط عمومي  ، حائزآموزش 

سابقه همكاري با مركز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش توسعه آموزشي (هاي   مندي به فعاليت عالقه )1

 ؛)نو براي ارتقاي آموزش و ...هاي   پژوهش در آموزش يا داشتن ايدههاي  ه يا همكاري در طرح

 در آخرين نيمسال تحصيلي قبل از درخواست عضويت و حين فعاليت؛ 14احراز معدل حداقل   )2

معاونت  شي دانشكده محل تحصيل دانشجو؛به تاييد معاونت آموزاي  هحرف رعدم سوء رفتا )3

 دانشجويي و فرهنگي دانشگاه 

 اي تيمي.ه عاليت در قالب همكاريمند به ف عالقه )4

 

  :ساختار دانشگاهي كميته- 6- 3

 فعاليتي مركز مطالعات طراحي و تشكيلهاي   كميته دانشجويي بر مبناي حوزههاي   كارگروه -3-1- 6

 گردد  مي



 

 

دانشجويي توسعه آموزش يكي از اعضاي دانشجويي اين كميته است كه توسط ير كميته دب -3-2- 6

دبير د. گرد  مي اه براي مدت يك سال تعييننامه داخلي دانشگ مدير مركز مطالعات دانشگاه و بر اساس آيين

مختلف و هاي   هماهنگي بين كارگروهو كميته موظف به اداره جلسات و مديريت مرتبط با وظايف كميته 

 .باشد  مي كميتههاي   خگويي به مدير مركز مطالعات در مورد فعاليتپاس

كميته دانشجويي  ،نيروي انساني كافي وجوددر صورت تمايل دانشجويان يك دانشكده و  -3-3- 6

تشكيل شده و فعاليت اين ها   دفتر توسعه آموزش دانشكده مسئولتوسعه آموزش دانشكده با سرپرستي 

كميته هاي  ه كميته دانشجويي توسعه آموزش دانشگاه و هماهنگ با كارگروهاي   عاليتدر راستاي فها   كميته

 .دانشگاهي خواهد بود

 

  رئيس كميته دانشجويي -4-6

 مدير حكم با( مركز آموزشي كارشناسان/علمي هيئت اعضاي از يكي يا دانشگاه مطالعات مركز يرمد

ت دانشجويان نظارت داشته و در فعالي وي بر حسن .است دانشجويي كميته رئيس )دانشگاه مطالعات مركز

 .دنماي  مي كميته جلب حمايتهاي   ليتموارد لزوم براي فعا

  

  جلسات كميته دانشجويي-6- 5

كميته دانشجويي حداقل يك بار در سال و با هاي   جلسه عمومي ساالنه جهت ارائه فعاليت -5-1- 6

  .شود  مي مسئولين آموزشي دانشگاه برگزاردعوت عمومي از دانشجويان دانشگاه و با حضور 

 بر دانشجويي كميته همچنين .شود برگزار يكبار ماه هر حداقل بايد دانشجويي كميته جلسات-5-2- 6

  .دكن  مي اقدام كاري جلسات تشكيل به نسبت در هر حيطه ، خود شده تعريفهاي   فعاليت وها   اولويت اساس



 

 

كسب موافقت مدير مركز هماهنگي و در راستاي دستيابي به اهداف خود با  ييكميته دانشجو-5-3- 6

مطالعات دانشگاه امكان برگزاري جلسات با مسئولين آموزشي در سطوح مختلف دانشكده و دانشگاه را 

 .خواهد داشت

 

  توسعه آموزش ييدانشجو يشبكه منطقه ا: 7ماده

از  يكيو دانشگاه  ييدانشجو تهيكم ريدبشامل دانشگاه  ييدانشجو تهيفعال كم انياز دانشجو دو نفر-

مركز مطالعات و توسعه آموزش  ريو موافقت مد تهيكم ريدب شنهاديبه پ ييدانشجو تهيال كمفع ياعضا

توسعه  ييانتخاب و به شبكه دانشجو ييدانشجو يا شبكه منطقه تهيدانشگاه جهت حضور در كم يپزشك

  گردد. يم يمعرف يشيكالن منطقه آما وزشآم

مركز  به انيدانشجو يمسئول انتخاب و معرف ،توسعه آموزش دانشگاه ييدانشجو تهيكم سيرئ- 

  .باشد يمنطقه م دبيرخانه كالنمطالعات دانشگاه 

 شده شبكه نييتع فيشبكه بوده و بر اساس شرح وظا نيسال عضو ايكمدت  يبرا انيدانشجو-

  .د نمودنخواه تيفعال يشيتوسعه آموزش كالن منطقه آما ييدانشجو

توسعه  ييدانشجو تهيكم تيفعال زانيم يبر اساس گواهو فوق  انيدانشجو در صورت عملكرد مناسب- 

فوق حداكثر  انيدانشجو تيعضو ديامكان تمد ،مركز توسعه دانشگاه ريمنطقه و با موافقت مد نآموزش كال

  .باشد يم پذير امكانتا سه سال 

 يمركز تهيو كم يدانشگاه در شبكه كشور ييدانشجو تهيمنتخب كم انيدانشجو تيامكان عضو- 

  .باشد يممهيا فوق  يها تهيكم فيمقررات و شرح وظا ، حسبمركز مطالعات وزارت ييدانشجو

  

  توسعه ييدانشجو تهيكم ريدب -8

مركز  ريمد شنهاديبر اساس پ تهيركميدب ،دانشگاه ييدانشجو تهيفعال كم انيدانشجو انمي از- 1

  .گردد يم نييسال تع كيدانشگاه به مدت  يداخل نامه نييبر اساس آو مطالعات دانشگاه 



 

 

و  مديدامكان ت ،مركز مطالعات دانشگاه ريمد تفقاسب موح ،در صورت عملكرد فعال و مناسب - 2

  .باشد يم ريپذ امكان (حداكثر تا سه نوبت)سال  كيبه مدت  بيرانتخاب مجدد د

  

  :توسعه ييدانشجو تهيكم ريدب فيشرح وظا - 8- 2

  منظم  به طور تهيكمجلسات  يبرگزار- 1

  تهيكم فيمرتبط با وظا هاي فعاليت تيريمدو اداره جلسات - 2

  ها مشترك گروه يها تيفعال يمختلف در راستا يها گروه نيب يهماهنگ- 3

  ها تهيكم تيمركز مطالعات در مورد فعال ريمنظم به مد ييگوپاسخارائه گزارش و - 4

 يعلوم پزشك يآموزش يها ها و دوره كارگاه ،ها شيهما، نارهايسم يو اجرا يزيدر برنامه ر يهمكار - 5

  دانشجويان يازهايبر ن يمبتن

 يعلم يادهايالمپ يو برگزار يساز مرتبط با آماده يها تيفعال يو اجرا يزير در برنامه يهمكار - 6

  ييدانشجو

  دفتر يها تيفعال يبا دفتر استعداد درخشان دانشگاه در راستا يهمكار-7 

  .سراسر كشور ييدانشجو يها تهيكم يشركت در جلسات مجمع عموم-8 

   

  

  

  

  

  

  



 

 

تسهيالت اعطايي به دانشجويان عضو كميته دانشجويي مركز مطالعات و توسعه آموزش 

  زشكي دانشگاه : پ

، دانشگاه يتوسعه آموزش علوم پزشك ييدانشجو تهيكم يو مشاركت فعال اعضا يبه منظور جلب همكار

 ) تاييد رئيس مركز مطالعات دانشگاه ( بر اساسفعاليت هاي زير جهت دانشجويان فعال  تسهيالتي در قالب

  و پس از تاييد در شوراي آموزشي دانشگاه برقرار مي گردد:پيشنهاد 

و  يخارج استان يها و كارگاه يعلم يها شيفعال در هما انيحضور دانشجو سازي اهمفرتسهيل و - 1

  يكشور

  )دانشگاه يآموزش يب موافقت شوراسآن ح زانيم( هانيبن كتاب سال ياعطا - 2

 سبح يآموزش يها تيفعال يابياجرا و ارزش ،يطراح يزير برنامهدر مشاركت  يها يگواهاعطاي  - 3

  دانشجو تيفعال زانيم

در  تيفعال زانيم سبح(پژوهش در آموزش  يها در طرح يمشاركت و همكار يگواه ياعطا - 4

  )ها طرح

(حسب  پزشكيآموزش  يها مقاالت حيطهخالصه  زين قاالت ودر م )انيدانشجو( دانشجو درج نام -  5

   ، نويسنده مسئول مقاله) ميزان فعاليت و تاييد مجري طرح

-ييدانشجواعطاي گواهي جهت برخورداري از تسهيالت رفاهي و امكاناتي حسب مقررات معاونت - 6

  دانشگاه يفرهنگ

  دانشگاه ييدانشجو يها فعال و برجسته در حوزه آموزش در جشنواره انيدانشجو معرفي  - 7

 حسب ليپس از فراغت از تحص ييدوره طرح دانشجو دنيگذران يساز و فراهم لتسهي شنهادپي  - 8

يا دانشگاه  يمركز مطالعات و توسعه آموزش پزشك يموضوع در واحدها نيا يو دانشگاه يمقررات كشور

  ).ها دانشكده تفقامو سبح(ها  دانشكده

تسهيل وپيشنهاد دانشجويان فعال جهت پذيرش در واحدهاي مختلف معاونت آموزشي يا دانشجويي  - 9

  فرهنگي دانشگاه تحت عنوان كار دانشجويي ( حسب مقررات موجود ) –



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مركز  يتوسعه آموزش علوم پزشك ييدانشجو يها تهيكم يشنهادياساسنامه بر اساس اساسنامه پ نيا 

  .شده است نيدانشگاه تدو يآموزش يموافقت شورا زارت وو يپزشك مطالعات و توسعه آموزش

اساسنامه  ،آن يسال پس از اجرا كي تا ،دانشگاه موظف است يتوسعه آموزش پزشكمطالعات و مركز  

 ينسبت به بازنگر ،دانشگاه يآموزش يموافقت شورا و يو در چارچوب اساسنامه كشورمجدد  يابيرا ارز

  د.اقدام الزم را انجام دهي آن هاندب


