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 :پیشگفتار

گیری از مشارکت آنان می برای بهرهکار دائ و لی نظام آموزشی هستند و وجود سازدانشجویان مشتریان اص 

های دانشجویی و دهی، هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیتبرای بهبود نظام آموزشی ضروری است. سازمان

آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی، دانشگاهی و توسعه های ایشان در استفاده از پتانسیل

علوم ک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش های آموزشی نیاز به یبرنامه

های مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی کمیته 9831سازد. برای دستیابی به این مهم، از سال آشکار می پزشکی

ر گیری مناطق آمایشی در ساختاهای علوم پزشکی تشکیل شده است. با توجه به شکلآموزش در دانشگاه

و نیاز به ارتقای سطح شود( )از این پس وزارت نامیده می وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی

ین ا زادر دستور کار قرار گرفت و  9816ماه  نامه مورخ آذرهای دانشجویی، بازنگری آیینمشارکت و فعالیت

 شود.پزشکی از آن یاد میم پس با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علو

 ییدانشجو یهاتهیکم یدورنما و تیمأمور ف،یتعر: 1 ماده

 : تعریف کمیته دانشجویی:1-1

نامیده  که از این پس کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور، دانشجویی کمیته

در راستای و آموزش علوم پزشکی وزارت  نهادی است که زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه، شودمی

 .نمایدهای این مرکز فعالیت میسیاست

 : مأموریت:2-1

بستری  های علوم پزشکی کشور است که ای متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاهدانشجویی، کمیته کمیته

تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند. این  آوردند برای دانشجویان فراهم میساختارم

ی آموزش علوم پزشکی گذاری تجربیات دانشجویان در حوزهکمیته با بسترسازی برای آموزش و به اشتراک

ارتقای جایگاه  را دارند برای 9طلبیحمایت ی الزم برایتوانمندکه با تربیت دانشجویانی تا کند تالش می

سازی نماید. همچنین با کمک به دانشجویان برای های آموزشی، ظرفیتسازیی تصمیمدر زنجیره یاندانشجو
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ی آموزش پزشکی ثر در حوزههای مؤها را برای رهبری نوآوریای خود، آنکسب حداکثر رشد فردی و حرفه

در راستای بهبود وضعیت  پژوهش در آموزش، های مختلف آموزشی ودر عرصه کمیتهاین  .سازدآماده می

 .داردها گام برمیآموزشی دانشگاه

 : دورنما:3-1

یکی از ارکان عنوان ه ب های علوم پزشکی کشوردانشجویان دانشگاهی این است که یهای دانشجوهدورنمای کمیت

حوزه آموزش ریزی، اجرا و ارزشیابی گذاری، برنامهکه در سیاست شناخته شونداصلی آموزش علوم پزشکی 

های علوم پزشکی و وزارت بهداشت ها، دانشگاههای آموزشی، دانشکدهدر تمام سطوح برنامهعلوم پزشکی و 

 نمایند.مشارکت 

 :کلی هدف :2 ماده

 ارتقای آموزش خود طلبانحمایتو تشویق دانشجویان برای تبدیل شدن به تسهیل 

 فیظاوو  : اهداف3 ماده

 باشد:های زیر میسازی و فعالیت در زمینهدانشجویی، بستر هدف از تشکیل کمیته

، مهارتهای رهبری و حمایت پزشکیعلوم  آموزش زمینه در پزشکی علوم دانشجویان توانمندسازی .9

 طلبی

 سطوح همه در ترفعال مشارکت به تشویق و آموزش در دانشجویان نقشکید و تقویت تأ .2

ها، نامهها، آییناعم از سیاست آموزشی هایفعالیت یابیشارز و پایشمشارکت در طراحی، اجرا،  .8

 فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان ها وبرنامه

در حوزه توسعه آموزش علوم  دانشجویی تجارب تبادل و تعاملجهت  سازیبستر و ارتباط برقراری .4

 المللیملی و بین در سطح پزشکی

 آموزش در پژوهش های نوآورانه آموزشی وفعالیت در دانشجویان فعال مشارکتبرای  بسترسازی .5

در حوزه توسعه آموزش  دانشجویان و آموزشی نظامسطوح مختلف  رابط بین عنوان به نقش ایفای .6

 علوم پزشکی
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 جزئیات و ساختار: 4 دهما

 پیش بینی شده است: دانشجوییرکن برای کمیته های  5 -9-4

 

 مجمع عمومی .9

 شورای مرکزی .2

 شورای دبیران  .8

 شورای منطقه آمایشی .4

 ی دانشگاه یکمیته دانشجو .5

 :کشور سراسر دانشجویی هایکمیته عمومی مجمع-2-4

شود، عنوان مجمع عمومی از آن یاد میکه از این پس به های دانشجویی سراسر کشورکمیته عمومی مجمع

عالوه کشور به علوم پزشکی دانشگاههای توسعه و مطالعات مراکزدانشجویی  هایکمیته دبیران تمامی از متشکل

عمومی  مجمعباشد. می ی دانشگاهیبه انتخاب کمیته دانشجو هاز اعضای فعال هر یک از این کمیتهدو نفر ا
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 و اهداف راستای دردانشجویی های مجمعی برای تبادل تجارب کمیته ،مرکزی شورای اعضایضمن تعیین 

 باشد.می مرکزی شورای هایسیاست

 دانشگاه سه رای در مجمع عمومی دارد.هر  تبصره:

 : عمومی مجمع جلسات -1-2-4

 جلسه تشکیل پزشکی علوم آموزشجنب همایش کشوری  در سال در باریک حداقل عمومی مجمع .9

 .داد خواهد

 .ابدیمی رسمیت نفریک عالوهبه اعضا نصف حداقل حضور با عمومی مجمع جلسات .2

 العادهفوق طوربهاعضا،  سومیک پیشنهاد به یا مرکزی شورای دعوت براساس عمومی مجمع جلسات .8

  شد خواهد تشکیل

 .است معتبر حاضرین مطلق اکثریتکسب رای  با عمومی مجمع مصوبات .4

 بعد ماه یک حداکثرباید ظرف  العادهفوق جلسه عمومی، مجمع جلسات رسمیت عدم صورت در :تبصره

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

 

 : مرکزی شورای اعضای انتخابات -2-2-4

نامزد  شورا در عضویت برای، اندداشته را پزشکی آموزش در ثرمؤ فعالیت سابقه که پزشکی آموزش مندانعالقه

 .شد خواهند انتخاب سالدو  مدتبه رسمی عمومی مجمع در آرااکثریت  کسب براساس و گردندمی

درخواست .کنند ارائه مرکزی شورای بهی خود، هافعالیت رزومه همراه به را خود آمادگی نامزدها باید :1 تبصره

 مجمع به گیرییرأ جهت شرایط، داراینامزدهای  و شده مرکزی بررسی شورای توسط ابتدایی صورت به افراد

 .شوندمی معرفی عمومی

 باشد:: شرایط الزم برای اعالم نامزدی در شورای مرکزی به شرح زیر می2تبصره 

 گواهی همکاری با مرکز مطالعات دانشگاه  .9
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 گواهی مشارکت در حداقل دو کار اجرایی .2

های ها یا همایشهای آموزشی در مجالت، جشنوارههای پژوهشی یا ایدهسابقه ارائه فرایند یا طرح .8

 مرتبط با آموزش علوم پزشکی

 اراِئه برنامه اجرایی برای فعالیت در شورای مرکزی .4

 

 بهداشت، وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز دانشجویی مرکزی شورای-4-3

 :پزشکی آموزش و درمان

درمان و آموزش  ،مرکزی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت شورای

 که است عمومی مجمع اعضای ازی ، منتخبشودعنوان شورای مرکزی از آن یاد میاین پس به که از پزشکی

 و متبوع وزارت هایسیاست ارچوبچ در دانشجویی هایکمیته گیریتصمیم و سیاستگذاری مرجع

 .باشدمی کشور پزشکی علوم هایدانشگاه

 شورا یاعضا-4-3-1

 :عبارتند ازاین شورا  اعضای

 رئیس شوراعنوان ه ب مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشترئیس   -9

یک کارشناس آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به انتخاب  -2

 رئیس مرکز مطالعات وزارت 

 دبیر شورای مرکزی  -8

 شورای دبیران  رئیس  -4

 های سراسر کشور به انتخاب مجمع عمومیدانشگاهدانشجویی ده نفر از دانشجویان کمیته های   -5

توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت ضمن صدور حکم دبیر و اعضای مرکز مطالعات و  رئیس: 1 تبصره

 حمایت جلب ایشان هایفعالیت شورای مرکزی، بر حسن فعالیت ایشان نظارت نموده و در صورت نیاز برای

 .نمایدمی
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از  مرکز مطالعات وزارترئیس حکم با یکی از اعضای شورای مرکزی است که  شورای مرکزیدبیر : 2تبصره 

 -آموزش پژوهش و یا فعالیت علمی در حوزهنفر کاندید از اعضای شورای مرکزی که دارای سوابق  میان دو

شود. انتخاب مجدد دبیر ع گردند، به مدت یک سال منصوب میباشند و مورد پذیرش سایر اعضا واقپزشکی 

 بالمانع است.

 و مرکزی شورای تصمیم با نکند، فعالیت شورا اساسنامه چارچوب در مرکزی شورای عضو چنانچه :3تبصره

 .گرددمی لغو وی عضویت سرپرست، ییدتأ

ای مرکزی نیستند و هایی که عضو اصلی شوردانشگاهدانشجویی های از دبیران کمیته میهماناعضای : 4تبصره 

برخی از توانند در میاند، ورای مرکزی را به خوبی اجرا کردههای شها، اهداف و سیاستطبق گزارش زیرگروه

 رسیده باشد، شرکت کنند. شورای مرکزی یید دبیرجلسات شورای مرکزی که به تأ

 

 :مرکزی شورای وظایف شرح-4-3-2

 های علوم پزشکی کشوردانشگاهدانشجویی های های کمیتهاری کالن فعالیتذگسیاست .9

در کلیه  سطح کشوردر  ییهای دانشجوکمیته ایی ریزی، اجرا و ارزشیابی فعالیتهای توسعههبرنام .2

اعم از توانمندسازی، فعالیتهای یاددهی و یادگیری، ارزشیابی دانشجو و  حوزه های آموزش پزشکی

 ریزی درسی و پژوهش در آموزش.برنامه ،ارزشیابی برنامه

 شورای مرکزی ساالنههای های راهبردی و برنامهبرنامهوین تد .8

های راهبردی برنامه زیرمجموعه شورای مرکزی براساسهای ها و کارگروهتعیین تعداد و نوع واحد .4

 شورای مرکزی ساالنههای و برنامه

در  و عملکرد شورای دبیران مناطق آمایشی ارت، پایش، ارزشیابی و ارائه بازخورد بر نحوهنظ .5

 مناطق آمایشیمصوبات شورای مرکزی در سطح  نمودن خصوص اجرایی

زشکی و های علوم پدانشگاهدانشجویی های کمیته هایشناسایی و بررسی مشکالت و چالش .6

 های مناسبپیشنهاد راه حل
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 در سطح کشور دانشجویی تجارب تبادل و تعاملجهت  سازیبستر و رسانی، اطالعارتباط برقراری .7

 از طریق:

a.  از طریق ارتباط با  های کشوردانشگاهدانشجویی های با کمیته مداوم ارتباطبرقراری

 شورای دبیران مناطق آمایشی 

b.  های کشوری و مجمع عمومی کشورینشستبرگزاری 

c. ی کشوریهاها و جشنوارهبرگزاری همایش 

d. های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ...رسانه 

 دانشجویی هایکمیته نامهآیین بازنگری .3

 

 :مرکزی شورای جلسات -4-3-3

 .داد خواهد جلسه تشکیل سال در بارچهار  حداقل مرکزی شورای. 9

 ابد.یعالوه یک نفر رسمیت می حداقل نصف اعضا به ی مرکزی با حضورسات شوراجل. 2

 رئیس دعوت براساسو  اعضاء سومیکبه پیشنهاد دبیر شورای مرکزی و یا  مرکزی شورای جلسات. 8

  تشکیل می شود. مرکزی شورای

 .است معتبر حاضرین مطلق اکثریت رأی با مرکزی شورای مصوبات . 4

 بعد ماه یک حداکثرباید ظرف  العادهفوق جلسهدر صورت عدم رسمیت جلسات شورای مرکزی،  :1تبصره

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

 شورای از انصراف منزلهبه باشند، نداشته حضور متوالی جلسه 2 در اعضا از یک هر که صورتی در :2 تبصره

 .شودمی تلقی مرکزی

ید به دبیران با مصوبهای کلی نتایج و سیاست ،و در اسرع وقتشورای مرکزی در پایان هر جلسه  :3بصرهت

 .ابالغ گرددسراسر کشور دانشجویی های کمیته

 

 :دبیران شورای-4-4
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که محفلی جهت تبادل تجارب مناطق آمایشی بوده  و  باشدمیگانه مناطق دهکالن دبیران شامل دبیران شورای: 1

 ها( و شورای مرکزی می باشد.  همچنین  پل ارتباطی بین شورای مناطق آمایشی )درنهایت دانشگاه

 حاشیههر سال در  در دبیران شورای جلسهیک  و شودمی برگزار بار یک ماه 8 هر رانبید شورای جلسات :2

 شد خواهد برگزارکشوری  عمومی مجمع

برای  عنوان رئیسه مبنای رای گیری و با کسب حداکثر رای  اعضای شورا ب : یکی ازاعضای این شورا بر8

گردد که ریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف شورا را برعهده دارد تا این تعیین میمدت دو سال 

 وظایف را با همکاری سایردبیران به سرانجام رساند. 

 :دبیران شورای وظایف شرح-1-4-4

های مصوب شورای مرکزی و ارائه تشکیل کارگروهای کشوری مورد لزوم درارتباط با برنامه .9

 منظم در خصوص نحوه عملکرد آنها  هایگزارش

و همچنین نظارت و ارائه گزارش و بازخورد به  ید برنامه راهبردی ده کالن منطقه آمایشیتائ .2

 این برنامه ها شورای مرکزی در خصوص نحوه پیشرفت

  ه ریزی برای توانمندسازی در سطح کشوری جهت برنام نیاز سنجی و ارائه نتایجانجام  .8

. 

 جلسات شورای دبیران -2-4-4

 برای توانندمی هادانشگاه، مرکز مطالعات و توسعه وزارت است. سئول برگزاری جلسات شورای دبیرانم

 وزارت، توسعه و مطالعات مرکز مدیریت ییدتأ صورت در و شده داوطلب دبیران شورای جلسات برگزاری

 . گیرند عهده بر را جلسات میزبانی

 

 :آمایشی منطقه شورای-5-4
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 کمیته دارای هایدانشگاه از یک هر از )دبیر کمیته و یکی دیگر از اعضای فعال( دانشجو 2 مرکب از شورا این

که به معرفی دانشگاه مربوطه برای مدت دو سال عضو این شورا  باشدمی آمایشی منطقهکالنهر  در دانشجویی

 .شودو از این پس شورای کالن منطقه نامیده میبوده 

که  عنوان رئیس انتخاب می شود.ه یکی از اعضای این شورا برای مدت دو سال با رای اکثریت بتبصره: 

اعضا به  این وظایف را با همکاری سایرریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف شورا را برعهده دارد تا 

 سرانجام رساند.

  

 :منطقه شورای وظایف رحش-4-5-1

های مصوب شورای مرکزی و ارائه تشکیل کارگروهای منطقه ای مورد لزوم درارتباط با برنامه .9

 گزارشات منظم در خصوص نحوه عملکرد آنها 

های خصوص نحوه پیشرفت برنامهنظارت و ارائه گزارش و بازخورد به شورای دبیران در    .2

 دانشگاهی

 ییهای دانشجوکمیتهآموزشی  ایتوسعه هایاد بستر مناسب برای فعالیتایججلب حمایت و .8

 در سطح منطقه

  ریزی برای توانمندسازی در سطح کشوری نیازسنجی و ارائه نتایج جهت برنامهانجام  .4

 دانشگاهی دانشجویی تجارب تبادل و تعاملجهت  سازیبستر ورسانی ، اطالعارتباط برقراری .5

 

 جلسات منطقه آمایشی:-4-5-2

مرکز کالن  و بنا به درخواست رئیس شورای منطقه و با برنامه ریزی بنا بر نیازلسات شورای منطقه آمایشی ج

 گردد و امکان برگزاری جلسات به صورت مجازی هم وجود دارد.منطقه برگزار می

 

 :دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز دانشجویی کمیته :5 ماده
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 و رشته بدون محدودیت ،مندعالقهدانشجویان  متشکل از کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه

 گردد.از آن یاد می دانشگاه باشد که از این پس به عنوان کمیته دانشجوییمی دانشکده

 اعضای کمیته دانشجویی-5-1

 

شرایط است که حائز  آموزش عرصه در فعالیتبه  مندعالقه و فعال دانشجوی 5 حداقل شامل کمیته این

 د:نباشدر کمیته دانشجویی به شرح ذیل میعضویت 

مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش مندی به مسائل آموزشی )سابقه همکاری با هعالق .9

 ...(های پژوهش در آموزش و و همکاری در طرح

 های نو برای ارتقای آموزشداشتن ایده .2

 ایپایبندی به رعایت اخالق حرفه .8

 

 دانشگاهیدرون شرایط به توجه باتواند مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی هر دانشگاه می :1 تبصره

را  ، ساختار درونی کمیته دانشجویی دانشگاه خودبهداشت وزارت دانشجویی کمیته کلی ساختار حفظ و

 تمامی دانشجویان آموزشی فعالیت جهت حامی و عادالنه ساختاری رودمی انتظار هادانشگاه ازتصویب نماید.

 .کنند تعیین هارشته

 

 توسعهو  مطالعات مدیر مرکزی دانشگاه باشند،ینفر عضو کمیته دانشجو 22در صورتی که بیش از  :2 تبصره

 انتخاب مسئولمی تواند شورایی تحت عنوان شورای تصمیم گیری تشکیل دهد. وی  دانشگاه پزشکی آموزش

گیری است و الزم است ضمن بهره گیری حداکثری از دانشجویان عالقمند و توانمند اعضای شورای تصمیم

 ترتیبی اتخاذ نماید که عدالت در توزیع و دسترسی به منابع در ترکیب و تصمیمات شورا رعایت شود. 

 سطح در تواندمی کمیته این کافی، انسانی نیروی وجود ویک دانشکده  دانشجویان تمایل صورت در :3 رهتبص

 مندعالقه و فعال دانشجوی 5 حداقل شامل کمیته این مربوطه فعالیت نماید. مسئولینهماهنگی با و هادانشکده

 باشد. میدر دانشکده  آموزش عرصه در فعالیتبه 
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 مرکز سطح در فعال دانشجویی کمیته یک تشکیل ضمن است موظف دانشگاه توسعه و مطالعات مرکز :4تبصره

 نامهآیین متن و دانشگاه دانشجویی کمیته دبیر مشخصات و نام پزشکی، علوم آموزش توسعه و مطالعات

 تأیید جهت کشوری عمومی مجمع جلسه از پس ماه 9حداکثر تا را خود دانشجویی کمیته دانشگاهیدرون

 کنند ارائه مرکزی شورای عمومی روابط مسئول به مرکزی شورای توسط

 

یا یکی از اعضای هیات  دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مدیر مرکزسرپرست کمیته: -5-2

( ا حکم مدیر مرکز مطالعات دانشگاه)ب دانشجوییعلمی/کارشناسان آموزشی مرکز مطالعات سرپرست کمیته 

 حمایت جلب کمیته هایفعالیت برایزوم ل موارد در و داشته نظارت دانشجویان فعالیت حسن بر بوده،

 .نمایدمی

یکی ازاعضای دانشجوی این کمیته بعنوان دبیر برای مدت دو سال تعیین می گردد که دبیر کمیته: -5-3

را با همکاری سایراعضا به ریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف کمیته را برعهده دارد تا این وظایف 

 سرانجام رساند.

 

 :دانشگاه دانشجویی کمیته وظایف شرح-5-4

 تمامی در تواندمی دانشجویی کمیته و بوده مطالعات مراکز سطح در دانشجویی کمیته اصلی فعالیت

 انتظار .باشد داشته فعالیت و آفرینینقش دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز وظایف

 انجام نیاز بر مبتنی ریزیشده از سوی شورای مرکزی و برنامه تعیین وظایف راستای در کمیته این رود می

 :نماید فعالیت زیر موارد در اختیار در منابع با متناسب و شده

 از طریق: پزشکیعلوم  آموزش زمینه در پزشکی علوم دانشجویان توانمندسازی .9

a. مبتنی بر نیازهای دانشجویان آموزشی هایکارگاهسمینارها و  برگزاری 

b. پزشکیعلوم  آموزش زمینه درهای دانشجویی تشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه 

c. المللیهای آموزشی ملی و بینحمایت از شرکت دانشجویان در برنامه 
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d. ای مراکز مطالعاتهای توسعهمشارکت در فعالیت 

 نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابی ریزی آموزشی اعم ازمشارکت در چرخه برنامه .2

 های توسعه آموزشیسازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتآگاه .8

 :آموزشی یهاتیفعال یهایابیارزش در مشارکت .4

a. های برنامه، دوره، اساتید، کارکنان و مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی

 فرآیندهای آموزشی

b.  های آموزشی مرتبط با دانشجویان نامهها و آیینارزشیابی سیاستمشارکت در 

 

 :قیطر از ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار .6.5

b. برگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی 

c. هاها و جشنوارهبرگزاری همایش 

d. های مختلف اعم از نشریات، فضای مجازی و ...رسانه 

 آموزشی نوآورانه هایایدههای مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی .7.6

 :آموزش در پژوهش عرصه در مشارکت .3.7

a. پژوهش در آموزش 

b. المللیها و مجامع ملی و بینحمایت از ارائه نتایج پژوهش در آموزش در همایش 

 های دانشجوییهای کمیتهخودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی .1.3

 یمستندساز و دانشگاه مطالعات مرکز تیساوب در ییدانشجوداشتن صفحه کمیته روز نگهبه .92.1

  ییدانشجو تهیکم یهاتیفعال ویآرش هیته و

 

 

  دانشجویی کمیته جلسات: -5-5

چهار بار در سال  حداقل ،دانشجوییکمیته  گیریتصمیم شورای/ دانشجوییکمیته  جلسات برگزاری-5-5-1

 شود. می برگزارحضور سرپرست کمیته  با
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امکان  ،یابی به اهداف کمیتهدر راستای دست دانشجوییکمیته  گیری/شورای تصمیمدانشجوییکمیته  -5-5-2

 برگزاری جلسات با مسئولین آموزشی در سطوح مختلف اعم از وزارتخانه، دانشگاه و دانشکده را دارد.

 مسئولین حضور با سال طول در دانشجویی کمیته هایفعالیت ارائه جهت ساالنهجلسه عمومی  -3-5-5

 شود. میبرگزار دانشجویان و انشگاه آموزشی

 

 :یبانی: پشت6 ماده

ه آموزش علوم به عهده مرکز مطالعات و توسعشورای دبیران  حمایت و پشتیبانی شورای مرکزی و  :1-6

 است. آمایشیشورای منطقه آمایشی برعهده دانشگاه مرکز منطقه و  پزشکی وزارت بهداشت

و جلب  هاتوسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه کمیته دانشجویی مراکز مطالعات وحمایت و پشتیبانی : 2-6

به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم  دانشگاههای داخل و خارج های سایر نهادها و سازمانحمایت

 است. همان دانشگاهپزشکی 

 

 

 

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم به تصویب  تبصره در تاریخ ............... ...ماده و  6 این اساسنامه در

 رسید.پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش علوم پزشکی 

و بازنگری مجدد  ، شماره دانشجویی و امضاء اعضای هیأت موسس شورای مرکزی نام و نام خانوادگی

 :فوقنامه آیین

 


