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 الهی

 " تا آموختن را آموختم، آموخته را جمله بسوختم"، 

 " اندوخته را بر انداختم و انداخته را بیندوختم "

  " نیست را بفروختم تا هست را بیفروختم"

  

 

 ساوهی درمانی تعلوم پزشکی و خدمات بهداش دانشکدهمعاونت آموزشی 

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 ساوه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکیآئین نامه 

 

 1400دی ماه 
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 معرفی

 

شروع به فعالیت نموده است. کمیته مذکور بـا هـدف ارتقـای کیفیـت آمـوزش  1400ماه  دی کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی از

و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان ارتقـای  ساوهاز طریـق تقویـت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی 

اعضای هیات متشـکل از  فعالیـت داشـته و دانشکدهلوم پزشکی این کمیته زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش ع آمـوزش خود تشکیل شد.

 .است عالقمنددانشـجویان علمی و 

 اهداف:

 هدف کلی:

ارتقای کیفیت آموزش از طریق مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان به حمایت طلبان 

 ارتقای آموزش خود

 :اهداف اختصاصی

 مند سازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکیتوان 

 تاکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعال در برنامه ریزی آموزشی 

  بستر سازی جهت تعامل و تبادل تجارت دانشجویی در حوزه توسعه آموزش علوم پزشکی 

 ورانه آموزشی و پژوهشی در آموزشجلب مشارکت فعال دانشجویان در فعالیت های نوآ 

  ساوهعلوم پزشکی دانشکده  توسعه آموزش یی دانشجو تهیکمآشنایی با ساختار سازمانی   -الف
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 ساوهتوسعه آموزش علوم پزشکی یی دانشجو تهیکمشرح وظایف ارکان سازمانی -ب

در ساوه این کمیته در راستای رسالت کلی و در چارچوب سیاست ها و برنامه های مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 :نمایدموارد زیر فعالیت می

 کارگروه دانشجویی رئیسشرح وظایف  -

 کمیته ساالنه. تدوین و ارسال برنامه عملیاتی و ارائه گزارش فعالیتهای 1

. همفکری با مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده در تعیین دستور جلسات، برگزاری و مدیریت نشستهای کارگروه دانشجویی 2 

 توسعه آموزش دانشکده 

 . پیگیری کلیه مصوبات جلسات کارگروه در بازه زمانی تعیین شده، اعم از وظایف محوله و سایر امور اجرایی3

 مور تفویض شده به اعضای کارگروه و پاسخگویی در خصوص آنها به مدیر دفتر توسعه دانشکده. گزارش روند اجرا و پیشرفت ا4 

 . گزارش نحوه فعالیت در کمیته دانشجویی دانشگاه به مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده 5 

رئیس کمیته دانشجویی

نماینده دانشجویی
رشته اتاق عمل 

نماینده دانشجویی
رشته بهداشت 

حرفه ای

نماینده دانشجویی
رشته هوشبری 

نماینده دانشجویی
رشته مامایی

نماینده دانشجویی
رشته بهداشت 

محیط

نماینده دانشجویی
رشته فناوری 
اطالعات سالمت

نماینده دانشجویی
رشته پرستاری

نماینده دانشجویی
رشته بهداشت 

عمومی

نماینده دانشجویی
رشته فوریت های 

پزشکی

اعضای هیات علمی کمیته

دبیر دانشجویی
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 ش. پیگیری سایر امور محوله از سوی مدیر دفتر توسعه دانشکده به اعضای کارگروه در حوزه توسعه آموز6

 سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در کارگروه توسعه آموزش آگاه-7

 ای، دانش پژوهی و پژوهش در حوزه آموزش علوم پزشکی عههمکاری و مشارکت در فعالیتهای توس-8

درسی، ارزشیابی ریزی  همکاری با مسئولین آموزشی دانشکده در مورد موضوعات و مسائل مرتبط با حوزه آموزش مانند برنامه-9

ها و سیاستهای آموزشی  نامه برنامه، ارزیابی دانشجو و ... به منظور بهبود کیفیت آموزش و همچنین تدوین و بازنگری آیین

 دانشکده

های  رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی با استفاده از رسانه اطالع-10

 نشریات، فضای مجازی، همایشها و غیرهمختلف اعم از 

 های آموزشی دانشجویی در حوزه آموزش پزشکی مشارکت و همکاری در برگزاری دوره-11

 مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیتهای کارگروه دانشجویی دانشکده-12 

 ساوهتوسعه آموزش علوم پزشکی یی دانشجو تهیکمشرح وظایف دبیر دانشجویی -

کمیته  رئیسشجویی دانشکده مسئولیت هدایت، هماهنگی و ساماندهی فعالیتهای کارگروه و پاسخگویی به دبیر کارگروه دان

 .را بر عهده خواهد داشت دانشجویی

 اعضای دانشجویی-

بین م است اعضای کارگروه دانشجویی از امنظور فراهم سازی زمینه مشارکت حداکثری دانشجویان در امر توسعه آموزش، الز به

 .های تحصیلی کارشناسی انتخاب شوند دانشجویان رشتهتمامی 

 ساوهتوسعه آموزش علوم پزشکی یی دانشجو تهیکممزایای عضویت در 

 .در کارگروه مربوطه فعاالنه گواهی عضویت اعضای کارگروه، در انتهای سال عضویت و در صورت داشتن مشارکت دریافت -1

 هئیت علمی در قالب طرح های دانشجوییامکان انجام کار پژوهشی مشترک با اعضای -2

 :عضویت شرایط

 :باشنداین کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر می

طرح های عالقه مندی به فعالیت های توسعه آموزشی )سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در -1

 .پژوهش در آموزش یا داشتن ایده های نو برای ارتقای آموزش و...(

 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت وحفظ حداقل معدل برای تداوم عضویت 14احراز معدل حداقل  -2

 عدم سوء رفتار حرفه ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو -3
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 اهداف 

 تشکیل کمیته دانشجویی-1

 ویب اساسنامه داخلیصتدوین و ت-2

گروه استعداد درخشان و  -جشنواره آموزشی شهید مطهریگروه  -اجرایی -پژوهشی -تعیین کارگروه های مختلف آموزشی-3

 و عضوگیری از بین دانشجویان  المپیاد های علمی

 نیازسنجی در خصوص مشکالت آموزشی دانشجویان-4
 

 کارگروه های دانشجوییوظایف 

 کارگروه آموزشی:

  اعم از نیازسنجی، برنامه ریزی، طراحی، اجرا و ارزشیابی نیازسنجی آموزشی دانشجویان دانشکدههمکاری با مرکز مطالعات و توسعه 

 برگزاری کارگاه های آگاه سازی و آموزش در رابطه با تحول و نوآوری آموزش 

 کارگروه پژوهشی و توسعه

  تالش برای طراحی پژوهش ها با توجه به اولویت های پژوهشی توانمندسازی دانشجویان در زمینه روش های تحقیق و نگارش طرح

 دانشکدهو مقاله تالیف و ترجمه کتاب و کتابچه های آموزش پزشکی با همکاری مرکز مطالعات و توسعه 

 کارگروه اجرایی

 ارائه برنامه زمانی جلسات ماهانه کمیته توسعه آموزش پزشکی هماهنگی جلسات و 

 های مرکزتشکیل گروه واتساپی برای اطالع رسانی در خصوص برنامه 

 ارتباط با رسانه های درون و برون دانشگاهی 

 توسعه آموزش پزشکی دانشجویی پی گیری و توسعه صفحات و گروه های مجازی کمیته 

 رویدادهای دانشکده کمک در برگزاری کارگاه ها و 

 مستندسازی فعالیت های کمیته ی توسعه آموزش دانشگاه 

 مکانات و تأمین مالیا

 ی آموزش پزشکی دانشکده موارد زیر را برای بخش دانشجویی فراهم کند:انتظار میرود مرکز مطالعات و توسعه

  دانشکدهو محل مناسب جهت تشکیل جلسات کمیته ی دانشجویی امکانات 

  صفحه اختصاصی کمیته دانشجویی در وبسایت دانشکده 

  دانشکدهاختصاص تابلوی اطالع رسانی به کمیته دانشجویی 

  اختصاص یک عدد کامپیوتر به منظور انجام فعالیت های کمیته 
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 شرایط برگزاری جلسات کمیته

  جلسات فوق العاده با اعالم رئیس کمیته  برگزار خواهد شد و در صورت لزوم برگزاری فصلیجلسات کمیته دانشجوئی به صورت

 .خواهد بود

  جلسه اعضا منجر به قطع همکاری آنها با کمیته خواهد  3کلیه اعضا ملزم به حضور در جلسات کمیته می باشند و غیبت بیش از

 .شد

 وجود دارد. نیز با توحه به پاندمی کرونا، امکان برگزاری جلسات به صورت آنالین 


