
 1صفحه    یپزشکعلوم آموزش  توسعه ییدانشجو هایکمیته اساسنامه

 

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 یپزشکعلوم آموزش  توسعه ییدانشجو هایکمیته اساسنامه
 1401ماه خردادماه 

 گیریبهره برای دائمی کار و ساز وجود و هستند آموزشی نظام اصلی نفعانذی از یکی دانشجویان: شگفتاریپ

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

 مختلف سطوح در پزشکی علوم آموزش توسعه در ایشان هایظرفیت از استفاده و دانشجویی هایفعالیت

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

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

 هایهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی و دانشکدهدانشگاه در آموزش کیفی ارتقای مسؤولیت با

 یهاتیفعال و مشارکت سطح یارتقا به ازین به توجه بانامه این آیین. است شده تشکیل پزشکی علوم

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

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

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

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

مجددا  ،یافتیدر نظرات اعمال وکشور  یدرمان یبهداشت خدمات و ی علوم پزشکیهاو دانشکده هادانشگاه

 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



 2صفحه    یپزشکعلوم آموزش  توسعه ییدانشجو هایکمیته اساسنامه

 منطقه کالن مطالعات مراکز ییدانشجو یهاتهیکم شبکه: منطقه کالن ییدانشجو شبکه

  وزارت مطالعات مرکزآموزش  توسعه ییدانشجو یمرکز تهیکم :یمرکز تهیکم

 کشور سراسر ییدانشجو یهاتهیکم یعموم مجمع :یعموم مجمع

 یمرکز تهیکمآموختگان دانش یمشورت تهیکم: یمشورت تهیکم

 علوم هایدانشگاه داوطلب دانشجویان از متشکلهستند  نهادهایی دانشجویی هایکمیته: تیمأمور :2 ماده

 آموزش ارتقای و توسعه به بتوانند تا آوردمی فراهم دانشجویان برای ساختارمند بستری که کشور پزشکی

 تجربیات گذاریاشتراک به و توانمندسازی برای ایجاد بسترهای الزم با هاکمیته این. کنند کمک پزشکی علوم

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

-تصمیم زنجیره در دانشجویان جایگاه ارتقای برای دارند هاسازیارائه مشاوره و کمک به تصمیم برای

 و فردی رشد حداکثر کسب برای دانشجویان به کمک با همچنین. کنند سازیظرفیت آموزشی، هایسازی

 هاکمیته نیا .دنسازمی آماده پزشکی آموزش حوزه در مؤثر هاینوآوری رهبری برای را هاآن خود، ایحرفه

 یآموزش تیبهبود وضع یدر راستا آموزش، در پژوهشو  یآموزشهای نوآوریمختلف  یهادر عرصه

 .دنداریبرمگام  ی علوم پزشکیهادانشگاه

کشور به ی درمان یبهداشت خدمات و پزشکی علوم هایو دانشکده هادانشگاه دانشجویان: دورنما: 3ماده 

 اجرا ریزی،برنامه گذاری،سیاست اصلی ارکان از یکی عنوان بههای دانشجویی توسعه آموزش، واسطه کمیته

 یدانشگاه ،ایدانشکده سطوح در، پزشکی علوم آموزش حوزهای در های نوآورانه و توسعهفعالیت ارزشیابی و

 .خواهند شدشناخته  یوزارت وکالن مناطق 

 انیدانشجومشارکت  از طریق تقویتعلوم پزشکی، کیفی آموزش کمی و ارتقای حفظ و : هدف: 4 ماده

 خود آموزش یارتقا درایشان تثبیت نقش در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و 

 : از عبارتند ییدانشجو هایکمیته یاصل ارکان  :ساختار: 5 ماده

 دانشگاهتوسعه آموزش کمیته دانشجویی  (1

  آموزش توسعه دانشجویی ایمنطقه شبکه (2

 وزارتکمیته مرکزی دانشجویی توسعه آموزش  (3

 دانش آموختگانمشورتی کمیته  (4

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

شجویی ست واحدی ، کمیته دان شگاهنظر مرکز مطالعات  ریزه کا ستا دان ستیس یو در را  تیفعال آن یهاا

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

 :فیوظا شرح -1-6

شجویی کمیته هایفعالیت سیاست چارچوب در که دان شگاه مطالعات مرکزهای ها و برنامهرسالت کلی،   دان

  ، عبارتند از:است

 آموزش توسعه هایفعالیت در مشارکت برای دانشجویان جذب و تشویق سازی،آگاه (1

 :قیطر از پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو توانمندسازی برایبسترسازی  (2

 بر یمبتنمرتبط با آموزش علوم پزشکی  آموزشیهای و دوره هاکارگاه ،نارهایسم برگزاری. الف

 انیدانشجو یازهاین

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

مرتبط با آموزش  یالمللنیب و یمل یآموزش یهابرنامه در انیدانشجو شرکت از تیحما. پ

 علوم پزشکی

در حوزه آموزش  ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل برای یبسترساز و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار (3

 :یقطر ازعلوم پزشکی 

 ی دانشگاه برون و درون جلسات. الف

 هاجشنواره و هاشیهما. ب

 ... و یمجاز یفضا ات،ینشر از اعم مختلف یهارسانه. پ

در  وزارت وری در آموزش علوم پزشکیتحقق برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره در فعال مشارکت (4

  از طریق: های مرکز مطالعات دانشگاه چارچوب فعالیت

  برنامهآشناسازی دانشجویان با الف. 

 برنامه پیاده سازی  برایهای دانشگاه پروژه همکاری درب. 

 هاپذیرفته شده توسط دانشگاههای ویژه موریتأممشارکت در انجام پ. 

  برنامهاقدامات ذیل و ارزیابی نقد مشارکت در ت. 

 های محوله خودارزیابی و ارزیابی ،های کیفیدر ارزیابی مشارکتث. 
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 ییدانشجو یهاتهیکم یهایابیارزش در مشارکت و یابیخودارز (5

 اساسنامه مصوب آن شورا اساس مشارکت در شورای دانشجویان مشاور آموزش بر  (6

 هیته و یمستندساز و دانشگاه مطالعات مرکز تیساوب در ییدانشجو کمیته صفحه داشتن نگه روزبه  (7

 ییدانشجو تهیکم یهاتیفعال ویآرش

 ، یدرس یزیربرنامه هایهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینهدر فعالیت مشارکتو  همکاری  (8

و پژوهش در  ، دانش پژوهی آموزشیآموزش نوآورانه یهادهیا ، آموزشی یهاتیفعال یهایابیارزش

 های مرتبطو سایر فعالیت آموزش

 به ایده تبدیل و آموزشتتی فرایندهای مستتتندستتازی به منظور دانشتتجویان آموزش برای بستتترستتازی (9

  کاربردی محصول

 مجامع و هاهمایش در دانشجویان یآموزشهای 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:

سابقه همکاری با مراکز  دانشجویان دارای. اولویت با آموزشی های توسعهفعالیتمندی به عالقه (1

های نو های پژوهش در آموزش یا داشتن ایدهمطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرح

 است. برای ارتقای آموزش و...

 تیعضو درخواست از قبل نیمسال تحصیلی نیآخر در 15احراز معدل حداقل  (2

 محل تحصیل دانشجودانشکده  یمعاونت آموزش ییدأبه ت یارفتار حرفه ءسو 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

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

 آورد. میدر

تشکیل مورد نیاز خود را های 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 یاعضا از یکی ییدانشجو کمیتهدبیر  -3-3-6

موظف کمیته  دبیر .شودیم نییتعدوره  سهو حداکثر برای سال کیمدت  یبرا دانشگاهنامه داخلی اساس آیین

و و پاسخگویی مختلف  یهاکارگروه نیب یو هماهنگ کمیته فیمرتبط با وظا تیریاداره جلسات و مدبه 

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

 .استهای کمیته فعالیت

کمیته دانشجویی توسعه  کافی، انسانی نیروی 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

های کمیته کارگروههماهنگ با  توسعه آموزش دانشگاه وهای کمیته دانشجویی فعالیتها در راستای کمیته

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

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

 دانشکده است.

 ریدب مشخصات ،دانشجویی توسعه آموزش تهیکم یدانشگاهدرون نامهنییآ ،دانشگاه مطالعات مرکز -5-3-6

 یبرا ها با کمیته دانشگاهی را تدوین کرده وهای دانشجویی توسعه آموزش دانشکدهارتباطات کمیتهو  تهیکم

  .دینمایم ارائه وزارت مطالعات مرکز به دییأت و یبررس

را مدنظر  یهاساله از اهداف و طرح کیخود برنامه  تیفعال یدر ابتداباید  یدانشگاه تهیکم ریدب -6-3-6

 تهیاهداف کم شبردیپ یساالنه برا یشنهادیمرکز مطالعات دانشگاه بودجه پ ریبا مد یاجلسه یارائه داده و ط

 ییاجرا یهاتیصرف فعال خود،که زیر نظر بودجه  نیامرکز مطالعات برای تامین  مدیر. دینما بیرا تصو

 کند.، اقدام میخواهد شد تهیکم

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

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

 کند.می جلب حمایتکمیته های فعالیتدر موارد لزوم برای 

های علوم پزشکی کوچک و تازه تاسیس که تعداد اعضای هیات علمی ها و دانشکدهتبصره: در دانشگاه

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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دعوت با حداقل یک بار در سال  ییدانشجو کمیتههای ارائه فعالیت برایساالنه جلسه عمومی  -1-5-6

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

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

  کند.های تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاری اقدام میها و فعالیتاولویتاساس 

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

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

 را خواهد داشت. یلیهر سال تحص یدو بار در ط

  توسعه آموزش ییدانشجوای منطقهشبکه  :7 ماده

 ،یآموزش تجارب گذاشتن اشتراک به یبرا یبسترساز هدف با آموزش، توسعه ییدانشجو ایمنطقه شبکه

 شود.یم لیتشک یفرادانشگاه یهاتیفعال شنهادیپ و یهمفکر

شجو یهاتهیکم ندگانینما شامل شبکه نیا سعه ییدان شگاه آموزش تو ست هادان شجویی کمیته. ا های دان

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

  :فیوظا شرح -1-7

 های منطقهدانشگاه ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل برای یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار (1

 توسعه آموزش  ییدانشجو یهاتیفعال یریگیو پ شنهادیپ برای یامنطقه یهاکارگروه لیتشک (2

 شرفتینحوه پ مورددر  یمرکز کمیتهو های کالن منطقه دانشگاهمراکز مطالعات  رانیارائه گزارش به مد (3

 شبکه کالن منطقه یهابرنامه

در سطح  ییدانشجو یهاتهیآموزش کم یاتوسعه یهاتیفعال یبرا مناسب بستر جادیا و تیجلب حما (4

 منطقهکالن 

 اعضا:  -2-7

و یکی دیگر از کمیته دانشجویی دبیر شامل  های دارای کمیته دانشجوییاز هر یک از دانشگاه دو نماینده

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

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

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

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

به عنوان دبیر  اعضای شبکهی اکثریت أبا کسب راست که کالن منطقه  ییدانشجوشبکه یکی از اعضای  (1

سط مدیر مرکز مطالعات شی انتخاب و تو شگاه دبیرخانه کالن منطقه آمای سال  ،دان و حداکثر به مدت یک 

 شود.منصوب میبرای دو دوره 

شجو ریدب( 2 س کالن منطقه ییشبکه دان شبکه کالن منطقه با ؤم سمرکزی و  کمیتهول ارتباط  پیگیری ول ؤم

شبکه می شداهداف  شگاه ،با سایر اعضا و تحت نظارت مراکز مطالعات دان های تا این اهداف را با همکاری 

 کالن منطقه به سرانجام رساند.

یان را برای دانشتتجونفر از دو  ایرون منطقهبرگزاری انتخابات دبا دبیر شتتبکه دانشتتجویی کالن منطقه ( 3

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

عضو در کمیته مرکزی تواند جزو دو دانشجوی کالن مناطق نمی شبکهنماینده هر کالن منطقه در  تبصره:

 باشد.

 :منطقه کالن ییدانشجو شبکه جلسات -4-7

 صورت به جلسات یبرگزار امکان .شودیم برگزار بار یک ماهدو جلسات شبکه کالن منطقه حداقل هر  (1

 .دارد وجود هم یمجاز

شجو شبکه ریدب (2 س منطقه کالن ییدان شک یریگیپ ولؤم سات لیت شگاه یهمکار با جل  کالن رخانهیدب دان

 .باشدیم منطقه

شجو یهاتهیکم (3 سعه آموزش  ییدان شگاهتو ست هر کالن منطقه  یهادان انجام های فعالیتگزارش الزم ا

دبیر شتتبکه  برایطرح در جلستته  برایخود را تا ستته روز قبل از تشتتکیل جلستته  هایپیشتتنهادو  شتتده

 .نمایندویی کالن منطقه ارسال جدانش

 .است ی شبکهاعضا مطلق تیاکثر یأر کسب با منطقه کالن ییدانشجو شبکه مصوبات (4

به مراکز در قالب پیشنهاد شبکه دانشجویی توسط مرکز مطالعات دانشگاه دبیرخانه کالن منطقه  مصوبات (5

شگاه سال مطالعات دان صوبات یاجرا شود.میهای کالن منطقه ار شگاه، هر سطح در این م  به منوط دان

 .است دانشگاه همانکمیته دانشگاهی موافقت 
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ها و دانشتتگاه ییدانشتتجو یهاتهیکم تیفعال گزارش ارائه ولؤمستت منطقه کالن ییدانشتتجو شتتبکه ریدب (6

شجویی شبکه تصمیمات شد.مرکزی می کمیتهکالن منطقه به  دان  بعددو روز تا این موارد باید حداکثر  با

 از برگزاری جلسه شبکه دانشجویی کالن منطقه اطالع رسانی شود.

  وزارت مطالعات مرکز ییدانشجو یمرکز تهیکم :8 ماده

 آن یهااستیس یدر راستاو  وزارتنظر مرکز مطالعات  ریزکه است ای کمیته، ییدانشجومرکزی  کمیته

 .است عمومی مجمع اعضای منتخبمرکزی کمیته  دبیر.دینمایم تیفعال

 :فیوظا شرح -1-8

 آموزشی توسعه هایفعالیت در مشارکت برای دانشجویان جذب و تشویق سازی،آگاه (1

 پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو توانمندسازی برایبسترسازی  (2

 کشتور یعلتوم پزشتک یهتادانشتگاه ییدانشتجو یهتاتتهیکم تیتفعالحیطته کتالن  یارذگاستیس (3

 های آمایشیکالن منطقههای دانشجویی شبکهو 

در ستطح کشتور  ییدانشتجو یهتاتتهیکم یاتوستعه یهتاتیتفعال یابیارزشت و اجترا ،یزیتربرنامه (4

  یپزشک آموزش یهادر حوزه

 مرکزی کمیته ساالنه یراهبرد یهابرنامه نیتدو (5

و  یراهبرد یهابرنامه اساس بر یمرکز کمیته رمجموعهیز یهاکارگروه و واحدها نوع و تعداد نییتع (6

 مرکزی کمیته ساالنه یهابرنامه

  یشیمناطق آما دانشجویی یهاشبکهعملکرد  نحوه بر بازخورد ارائه و یابیارزش ش،یپا نظارت، (7

 شنهادیو پ هادانشگاهتوسعه آموزش  ییدانشجو یهاتهیکم یهامشکالت و چالش یو بررس ییشناسا (8

 مناسب یهاحل راه

 از کشور سطح در ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل برای یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار (9

 :طرق

 شتتبکهارتباط با  قیاز طر کشتتور یهادانشتتگاه ییدانشتتجو یهاتهیمداوم با کم ارتباط. الف

  یشیآمامنطقه کالن هر  دانشجویی

 یکشور یعموم مجمع و یکشور یهانشست یبرگزار. ب

 یکشور یهاجشنواره و هاشیهمامشارکت در بخش دانشجویی  .پ
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 ... و یمجاز یفضا ات،ینشر از اعم مختلف یهارسانهتعامل با . ت

 علوم پزشکی توسعه آموزشیی دانشجوهای کمیته نامهاساس یبازنگرپیشنهاد برای   (10

 :اعضا -2-8

 :از عبارتند کمیته نیا یاعضا

 کمیته رئیس عنوان به وزارت مطالعات مرکز رییس (1

موافقت رییس  بااز طریق انتخابات و  کمیته ریدبعضو و به عنوان  یکی از اعضای دانشجویی کمیته (2

 کمیته

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

  به عنوان عضو اصلی  کشور سراسر یهادانشگاه ییدانشجو یهاتهیکم انیدانشجو از ده نفر (4

صره شجویی کالن مناطق دو نفر با انتخابات درون منطقه معرفی می1 تب شبکه دان شوند و یک نفر از : از هر 

ضویت کمیته در میدبیر  انتخابآنها به   صدور ضمن وزارت مطالعات مرکز سیرئ آیند.کمیته مرکزی به ع

 یهاتیفعال یبرا ازین صورت در و نموده نظارت شانیا تیفعال حسن بر ،یمرکز کمیته یاعضا و ریدب احکام

 .کندیم تیحما جلب شانیا

 ،نکند تیفعال اساسنامه وظایف محوله در این چارچوب در یمرکز اعضای کمیتهعضوی از  چنانچه :2تبصره 

ارائه  اعضاهای و کتبی در مورد فعالیت بازخورد شفاهیپیشنهاد تواند آموختگان میکمیته مشورتی دانش

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

 .باشدیم

  :دبیر کمیته -3-8

بر اساس اکثریت  مجمع عمومیمنتخب از بین دو نفر رئیس مرکز مطالعات وزارت توسط  مرکزی کمیته دبیر

 پژوهش سوابق دارایشوند و معرفی می مرکزی کمیتهکاندیدای  اعضایبین  ازبا برگزاری انتخابات آرا، که 

رئیس مرکز . شودانتخاب 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  ولؤمسمطالعات وزارت 

و مختلف  یهاکارگروه نیب یو هماهنگ کمیته فیمرتبط با وظا تیریاداره جلسات و مدموظف به  دبیر

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

 های کمیته مرکزی:کارگروه -4-8
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 شود:کمیته مرکزی با هدف اجرای وظایف کمیته مرکزی و حداقل با عناوین زیر تشکیل می هایکارگروه

هتتای توستتعه آمتتوزش بررستتی گتتزارش فعالیتتت کمیتتته وظتتایف ایتتن کتتارگروه :ارزشتتیابی کتتارگروه (1

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

 یبتترا جتتامع یاتیتتعمل متدل طراحتتی، اجتترا و ارزشتتیابی وظتتایف ایتتن کتارگروه: یآموزشتت کتارگروه (2

  باشد.یان در حوزه آموزش پزشکی میدانشجو توانمندسازی

 تالش در راستای حمایت ریزی وبرنامه وظایف این کارگروهدر آموزش:  و نوآوری پژوهش کارگروه (3

 .باشدها میدر آموزش با توجه به نیازهای دانشگاه و نوآوری های پژوهشبرای اجرای طرح طلبی

به سؤاالت، پاسخگویی و  ی کالن مناطقهاشوراهماهنگی  وظایف این کارگروه کارگروه روابط عمومی: (4

 باشد.های توسعه آموزش سراسر کشور میپیشنهادها و انتقادات کمیته

 :یمرکز تهیکم جلسات -5-8

امکان برگزاری جلسات به صورت  .برگزار خواهد شد بار ماه یکدو هر  حداقل یمرکز کمیتهجلسات  (1

 .مجازی هم وجود دارد

 ابد.ییم تیرسم تهیکم یاعضا مطلق تیاکثرمرکزی با حضور  کمیتهسات جل (2

 .است معتبر نیحاضر مطلق تیاکثر یرأ با یمرکز کمیته مصوبات (3

 لیتشک بعد دو هفته حداکثر ظرف دیبا العادهفوق جلسه ،یمرکز کمیتهجلسات  تیدر صورت عدم رسم (4

 .یافت خواهد یترسم ی از اعضاتعداد هر با جلسه نیا. گردد

 کمیته مرکزی متناوب یرسم جلسه 4 ای یمتوالرسمی  جلسه 2بیش از  در اعضا از کی هر که یصورت در (5

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

رئیس کمیته مرکزی برای جایگزینی عضو انصراف دهنده و یا لغو عضویت شده، فردی را از میان اعضای  (6

 نماید.های دانشگاهی انتخاب میالبدل و سپس دبیران کمیتهعلی

کالن مناطق آمایشی دانشجویی های مرکزی به شبکهکمیته ارائه شده از طرف های گیریتصمیمتمامی تبصره: 

مرکزی بنا به موقعیت و وضعیت هر کالن منطقه آمایشی کمیته های گیریتصمیمباشد. پیشنهاد میدر قالب 

 قابلیت اجرا خواهد داشت.

 آموختگان دانش مشورتی تهیکم: 9 ماده

 .دشوتشکیل میمرکزی  تهیکم یهاتیاز فعال مشورتیی و فکر تیحماکلی با هدف  تهیکماین 
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 :اعضا -1-9

 اعضا:شرایط عضویت  9-1-1

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

  وزارتمرکز مطالعات رئیس یید أبه تای حسن اخالق حرفه (2

 در طی پنج سال اخیر آموختگیدانش (3

 انتخاب اعضا: -9-1-2

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

  :فیوظا شرح -2-9

  یمرکز کمیتهبه  حقوقی ی وآموزش ،یعلم یهانهیزم در مشورت ارائه (1

کشور جهت بهره مند کردن  یعلم یهاطهیو افراد سرشناس ح یافتخار یارتباط با اعضا یبرقرار (2

 آنها یاز نظر مشورت ییدانشجو تهیکم

 پیش از مجمع عمومیبررسی درخواست نامزدها برای احراز صالحیت عضویت در کمیته مرکزی  (3

نبوده و منوط به  ی، ضروریمرکز کمیته در جلسات دانش آموختگان مشورتی تهیکم یشرکت اعضا -3-9

 .است یمرکز کمیته ریا دبی رییسدعوت 

 .است یأبدون حق ر یمرکز کمیته جلساتدر  تهیکم اعضای اینشرکت  -9-4

یتتا اکثریتتت مطلتتق اعضتتای کمیتتته در صتتورت تخلتتف اعضتتای ایتتن کمیتتته، دبیتتر کمیتتته مرکتتزی  -9-5

 .مرکز مطالعات وزارت ارائه کنند رییستوانند پیشنهاد حذف عضویت وی را به مرکزی می

 کشور سراسر ییدانشجو یهاتهیکم یعموم مجمع: 10 ماده

شکل از تمامی دبیران کمیته شجویی های مجمع عمومی مت شگاهمراکز مطالعات دان نفر از  یکعالوه  بهها دان

مدیر مرکز مطالعات باشتتد که به وستتیله دبیر کمیته دانشتتجویی به می هااعضتتای فعال هر یک از این کمیته

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

 وظایف مجمع: -10-1

 تصمیم گیری در مورد تغییرات پیشنهادی کمیته مرکزی در مورد اساسنامه  (1

 کمیته مرکزی دبیرانتخاب  (2

 بررسی گزارش ساالنه کمیته مرکزی و ارائه بازخورد  (3
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 های دانشجویی تبادل تجارب کمیته (4

 .است معتبر نیحاضر مطلق تیاکثر یرأ کسب با یعموم مجمع یهایریگ میتصم: 1تبصره 

 شوند.یید رییس مرکز مطالعات وزارت مصوب میأهای تغییر اساسنامه پس از تتصمیم گیری: 2تبصره 

 اعضا: -10-2

 دانشجو دارای حق رأی دوشرکت کننده در مجمع عمومی داشته باشد که هر  دوتواند حداکثر هر دانشگاه می

  باشند.می و یک نفر دارای حق نامزدی

 : یعموم مجمع جلسات -3-10

 بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد. عمومی حداقل یکمجمع  (1

 یابد.رسمیت می نصف به عالوه یک دانشگاه هاجلسات مجمع عمومی با حضور  (2

کمیتتته مرکتتزی یتتا بتته پیشتتنهاد نصتتف  دبیتتر مجمتتع عمتتومی بتتر استتاس دعتتوتالعتتاده وقفجلستتات  (3

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

ماه بعد العاده باید ظرف حداکثر یک در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق تبصره:

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

 : یمرکز تهیکم یاعضا انتخابات -4-10

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

و  گردند و براساس کسب اکثریت آرا در مجمع عمومی رسمینامزد می کمیته مرکزی دبیریبرای دانشگاهی 

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

شده خود تا  هایهمراه رزومه فعالیت امزدها باید آمادگی خود را بهن -2-4-10 مرکز ، به مدت زمان تعیین 

 دانش آموختگانمشتتورتی کمیته درخواستتت افراد به صتتورت ابتدایی توستتط  .ارائه کنندمطالعات وزارت 

شده و  شرایط، جهت رأی، رییس کمیتهیید أپس از تبررسی  گیری به مجمع عمومی معرفی نامزدهای دارای 

  .شوندمی

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

 است:

 آموزش علوم پزشکی با ارزش یک سوم امتیاز کلتوسعه الف( رزومه فعالیت در 

 مرکزی با ارزش یک سوم امتیاز کل کمیتهب( نامه انگیزشی فعالیت در 
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 مرکزی با ارزش یک سوم امتیاز کل کمیتهفعالیت در  برایج( برنامه اجرایی 

توسعه آموزش  دانشجویی مرکزی کمیتهانتخابات  شیوه نامهحوه 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 برگزاری 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 های میدانی یک نفر را به عنوان دبیر کمیته مرکزی منصوب می نماید.

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

 مسئولیت فعالیت های کمیته مرکزی را برعهده دارد.

 یبانی: پشت11 ماده

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

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

مرکز و شبکه منطقه آمایشی بر عهده به عهده مرکز مطالعات وزارت  مرکزیکمیته 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


