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پیشگفتار:
دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهرهگیری از مشارکت آنان
برای بهبود نظام آموزشی ضروری است .سازماندهی ،هماهنگی و انسجام بیشتر فعالیتهای دانشجویی و
استفاده از پتانسیلهای ایشان در توسعه آموزش علوم پزشکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی ،دانشگاهی و
برنامههای آموزشی نیاز به یک تشکل ساختارمند دانشجویی را در نهاد مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی آشکار میسازد .برای دستیابی به این مهم ،از سال  9831کمیتههای مشورتی با مسئولیت ارتقای کیفی
آموزش در دانشگاههای علوم پزشکی تشکیل شده است .با توجه به شکلگیری مناطق آمایشی در ساختار
وزارت بهداشت ،درمان و آموزش علوم پزشکی (از این پس وزارت نامیده میشود) و نیاز به ارتقای سطح
مشارکت و فعالیتهای دانشجویی ،بازنگری آییننامه مورخ آذر ماه  9816در دستور کار قرار گرفت و از این
پس با عنوان کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی از آن یاد میشود.
ماده  :1تعریف ،مأموریت و دورنمای کمیتههای دانشجویی
 :1-1تعریف کمیته دانشجویی:
کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور ،که از این پس کمیته دانشجویی نامیده
میشود ،نهادی است که زیر نظر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت و در راستای
سیاستهای این مرکز فعالیت مینماید.
 :1-2مأموریت:
کمیته دانشجویی ،کمیتهای متشکل از دانشجویان داوطلب دانشگاههای علوم پزشکی کشور است که بستری
ساختارمند برای دانشجویان فراهم میآورد تا بتوانند به توسعه و ارتقای آموزش علوم پزشکی کمک کنند .این
کمیته با بسترسازی برای آموزش و به اشتراکگذاری تجربیات دانشجویان در حوزهی آموزش علوم پزشکی
تالش میکند تا با تربیت دانشجویانی که توانمندی الزم برای حمایتطلبی 9را دارند برای ارتقای جایگاه
دانشجویان در زنجیرهی تصمیمسازیهای آموزشی ،ظرفیتسازی نماید .همچنین با کمک به دانشجویان برای
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کسب حداکثر رشد فردی و حرفهای خود ،آنها را برای رهبری نوآوریهای مؤثر در حوزهی آموزش پزشکی
آماده میسازد .این کمیته در عرصههای مختلف آموزشی و پژوهش در آموزش ،در راستای بهبود وضعیت
آموزشی دانشگاهها گام برمیدارد.
 :1-3دورنما:
دورنمای کمیتههای دانشجویی این است که دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور به عنوان یکی از ارکان
اصلی آموزش علوم پزشکی شناخته شوند که در سیاستگذاری ،برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی حوزه آموزش
علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامههای آموزشی ،دانشکدهها ،دانشگاههای علوم پزشکی و وزارت بهداشت
مشارکت نمایند.
ماده  :2هدف کلی:
تسهیل و تشویق دانشجویان برای تبدیل شدن به حمایتطلبان ارتقای آموزش خود
ماده  :3اهداف و وظایف
هدف از تشکیل کمیته دانشجویی ،بسترسازی و فعالیت در زمینههای زیر میباشد:
 .9توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی ،مهارتهای رهبری و حمایت
طلبی
 .2تأکید و تقویت نقش دانشجویان در آموزش و تشویق به مشارکت فعالتر در همه سطوح
 .8مشارکت در طراحی ،اجرا ،پایش و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعم از سیاستها ،آییننامهها،
برنامهها و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان
 .4برقراری ارتباط و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه توسعه آموزش علوم
پزشکی در سطح ملی و بینالمللی
 .5بسترسازی برای مشارکت فعال دانشجویان در فعالیتهای نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش
 .6ایفای نقش به عنوان رابط بین سطوح مختلف نظام آموزشی و دانشجویان در حوزه توسعه آموزش
علوم پزشکی
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ماده  :4ساختار و جزئیات
 5 -4-9رکن برای کمیته های دانشجویی پیش بینی شده است:

 .9مجمع عمومی
 .2شورای مرکزی
 .8شورای دبیران
 .4شورای منطقه آمایشی
 .5کمیته دانشجویی دانشگاه
-4-2مجمع عمومی کمیتههای دانشجویی سراسر کشور:
مجمع عمومی کمیتههای دانشجویی سراسر کشور که از این پس بهعنوان مجمع عمومی از آن یاد میشود،
متشکل از تمامی دبیران کمیتههای دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه دانشگاههای علوم پزشکی کشور بهعالوه
دو نفر از اعضای فعال هر یک از این کمیتهها به انتخاب کمیته دانشجویی دانشگاه میباشد .مجمع عمومی
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ضمن تعیین اعضای شورای مرکزی ،مجمعی برای تبادل تجارب کمیتههای دانشجویی در راستای اهداف و
سیاستهای شورای مرکزی میباشد.
تبصره :هر دانشگاه سه رای در مجمع عمومی دارد.
 -4-2-1جلسات مجمع عمومی:

 .9مجمع عمومی حداقل یکبار در سال در جنب همایش کشوری آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه
خواهد داد.
 .2جلسات مجمع عمومی با حضور حداقل نصف اعضا بهعالوه یکنفر رسمیت مییابد.
 .8جلسات مجمع عمومی براساس دعوت شورای مرکزی یا به پیشنهاد یکسوم اعضا ،بهطور فوقالعاده
تشکیل خواهد شد
 .4مصوبات مجمع عمومی با کسب رای اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
تبصره :در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی ،جلسه فوقالعاده باید ظرف حداکثر یک ماه بعد
تشکیل گردد .این جلسه با هر تعداد رسمی خواهد بود.

 -4-2-2انتخابات اعضای شورای مرکزی:

عالقهمندان آموزش پزشکی که سابقه فعالیت مؤثر در آموزش پزشکی را داشتهاند ،برای عضویت در شورا نامزد
میگردند و براساس کسب اکثریت آرا در مجمع عمومی رسمی بهمدت دو سال انتخاب خواهند شد.
تبصره  :1نامزدها باید آمادگی خود را به همراه رزومه فعالیتهای خود ،به شورای مرکزی ارائه کنند.درخواست
افراد به صورت ابتدایی توسط شورای مرکزی بررسی شده و نامزدهای دارای شرایط ،جهت رأیگیری به مجمع
عمومی معرفی میشوند.
تبصره  :2شرایط الزم برای اعالم نامزدی در شورای مرکزی به شرح زیر میباشد:
 .9گواهی همکاری با مرکز مطالعات دانشگاه
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 .2گواهی مشارکت در حداقل دو کار اجرایی
 .8سابقه ارائه فرایند یا طرحهای پژوهشی یا ایدههای آموزشی در مجالت ،جشنوارهها یا همایشهای
مرتبط با آموزش علوم پزشکی
 .4اراِئه برنامه اجرایی برای فعالیت در شورای مرکزی

-3-4شورای مرکزی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی:
شورای مرکزی دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش
پزشکی که از این پس بهعنوان شورای مرکزی از آن یاد میشود ،منتخبی از اعضای مجمع عمومی است که
مرجع سیاستگذاری و تصمیمگیری کمیتههای دانشجویی در چارچوب سیاستهای وزارت متبوع و
دانشگاههای علوم پزشکی کشور میباشد.
-1-3-4اعضای شورا

اعضای این شورا عبارتند از:
 -9رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به عنوان رئیس شورا
 -2یک کارشناس آموزشی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت به انتخاب
رئیس مرکز مطالعات وزارت
 -8دبیر شورای مرکزی
 -4رئیس شورای دبیران
 -5ده نفر از دانشجویان کمیته های دانشجویی دانشگاههای سراسر کشور به انتخاب مجمع عمومی
تبصره  :1رئیس مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی وزارت ضمن صدور حکم دبیر و اعضای
شورای مرکزی ،بر حسن فعالیت ایشان نظارت نموده و در صورت نیاز برای فعالیتهای ایشان جلب حمایت
مینماید.
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تبصره  :2دبیر شورای مرکزی یکی از اعضای شورای مرکزی است که با حکم رئیس مرکز مطالعات وزارت از
میان دو نفر کاندید از اعضای شورای مرکزی که دارای سوابق پژوهش و یا فعالیت علمی در حوزه آموزش-
پزشکی باشند و مورد پذیرش سایر اعضا واقع گردند ،به مدت یک سال منصوب میشود .انتخاب مجدد دبیر
بالمانع است.
تبصره :3چنانچه عضو شورای مرکزی در چارچوب اساسنامه شورا فعالیت نکند ،با تصمیم شورای مرکزی و
تأیید سرپرست ،عضویت وی لغو میگردد.
تبصره  :4اعضای میهمان از دبیران کمیتههای دانشجویی دانشگاههایی که عضو اصلی شورای مرکزی نیستند و
طبق گزارش زیرگروهها ،اهداف و سیاستهای شورای مرکزی را به خوبی اجرا کردهاند ،میتوانند در برخی از
جلسات شورای مرکزی که به تأیید دبیر شورای مرکزی رسیده باشد ،شرکت کنند.

-2-3-4شرح وظایف شورای مرکزی:

 .9سیاستگذاری کالن فعالیتهای کمیتههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی کشور
 .2برنامهریزی ،اجرا و ارزشیابی فعالیتهای توسعه ایی کمیتههای دانشجویی در سطح کشور در کلیه
حوزه های آموزش پزشکی اعم از توانمندسازی ،فعالیتهای یاددهی و یادگیری ،ارزشیابی دانشجو و
ارزشیابی برنامه ،برنامهریزی درسی و پژوهش در آموزش.
 .8تدوین برنامههای راهبردی و برنامههای ساالنه شورای مرکزی
 .4تعیین تعداد و نوع واحدها و کارگروههای زیرمجموعه شورای مرکزی براساس برنامههای راهبردی
و برنامههای ساالنه شورای مرکزی
 .5نظارت ،پایش ،ارزشیابی و ارائه بازخورد بر نحوه عملکرد شورای دبیران مناطق آمایشی و در
خصوص اجرایی نمودن مصوبات شورای مرکزی در سطح مناطق آمایشی
 .6شناسایی و بررسی مشکالت و چالشهای کمیتههای دانشجویی دانشگاههای علوم پزشکی و
پیشنهاد راه حلهای مناسب
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 .7برقراری ارتباط ،اطالعرسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در سطح کشور
از طریق:
 .aبرقراری ارتباط مداوم با کمیتههای دانشجویی دانشگاههای کشور از طریق ارتباط با
شورای دبیران مناطق آمایشی
 .bبرگزاری نشستهای کشوری و مجمع عمومی کشوری
 .cبرگزاری همایشها و جشنوارههای کشوری
 .dرسانههای مختلف اعم از نشریات ،فضای مجازی و ...
 .3بازنگری آییننامه کمیتههای دانشجویی
 -3-3-4جلسات شورای مرکزی:

 .9شورای مرکزی حداقل چهار بار در سال تشکیل جلسه خواهد داد.
 .2جلسات شورای مرکزی با حضور حداقل نصف اعضا به عالوه یک نفر رسمیت مییابد.
 .8جلسات شورای مرکزی به پیشنهاد دبیر شورای مرکزی و یا یکسوم اعضاء و براساس دعوت رئیس
شورای مرکزی تشکیل می شود.
 .4مصوبات شورای مرکزی با رأی اکثریت مطلق حاضرین معتبر است.
تبصره :1در صورت عدم رسمیت جلسات شورای مرکزی ،جلسه فوقالعاده باید ظرف حداکثر یک ماه بعد
تشکیل گردد .این جلسه با هر تعداد رسمی خواهد بود.
تبصره  :2در صورتی که هر یک از اعضا در  2جلسه متوالی حضور نداشته باشند ،بهمنزله انصراف از شورای
مرکزی تلقی میشود.
تبصره :3در پایان هر جلسه شورای مرکزی و در اسرع وقت ،نتایج و سیاستهای کلی مصوب باید به دبیران
کمیتههای دانشجویی سراسر کشور ابالغ گردد.

-4-4شورای دبیران:
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 :1شورای دبیران شامل دبیران کالنمناطق دهگانه میباشد که محفلی جهت تبادل تجارب مناطق آمایشی بوده و
همچنین پل ارتباطی بین شورای مناطق آمایشی (درنهایت دانشگاهها) و شورای مرکزی می باشد.
 :2جلسات شورای دبیران هر  8ماه یک بار برگزار میشود و یک جلسه شورای دبیران در هر سال در حاشیه
مجمع عمومی کشوری برگزار خواهد شد
 :8یکی ازاعضای این شورا بر مبنای رای گیری و با کسب حداکثر رای اعضای شورا به عنوان رئیس برای
مدت دو سال تعیین میگردد که ریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف شورا را برعهده دارد تا این
وظایف را با همکاری سایردبیران به سرانجام رساند.
-4-4-1شرح وظایف شورای دبیران:

 .9تشکیل کارگروهای کشوری مورد لزوم درارتباط با برنامههای مصوب شورای مرکزی و ارائه
گزارشهای منظم در خصوص نحوه عملکرد آنها
 .2تائید برنامه راهبردی ده کالن منطقه آمایشی و همچنین نظارت و ارائه گزارش و بازخورد به
شورای مرکزی در خصوص نحوه پیشرفت این برنامه ها
 .8انجام نیاز سنجی و ارائه نتایج جهت برنامه ریزی برای توانمندسازی در سطح کشوری
.
-4-4-2جلسات شورای دبیران

مسئول برگزاری جلسات شورای دبیران ،مرکز مطالعات و توسعه وزارت است .دانشگاهها میتوانند برای
برگزاری جلسات شورای دبیران داوطلب شده و در صورت تأیید مدیریت مرکز مطالعات و توسعه وزارت،
میزبانی جلسات را بر عهده گیرند.

-4-5شورای منطقه آمایشی:
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این شورا مرکب از  2دانشجو (دبیر کمیته و یکی دیگر از اعضای فعال) از هر یک از دانشگاههای دارای کمیته
دانشجویی در هر کالنمنطقه آمایشی میباشد که به معرفی دانشگاه مربوطه برای مدت دو سال عضو این شورا
بوده و از این پس شورای کالن منطقه نامیده میشود.
تبصره :یکی از اعضای این شورا برای مدت دو سال با رای اکثریت به عنوان رئیس انتخاب می شود .که
ریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف شورا را برعهده دارد تا این وظایف را با همکاری سایر اعضا به
سرانجام رساند.

-1-5-4شرح وظایف شورای منطقه:

 .9تشکیل کارگروهای منطقه ای مورد لزوم درارتباط با برنامههای مصوب شورای مرکزی و ارائه
گزارشات منظم در خصوص نحوه عملکرد آنها
.2

نظارت و ارائه گزارش و بازخورد به شورای دبیران در خصوص نحوه پیشرفت برنامههای
دانشگاهی

 .8جلب حمایت وایجاد بستر مناسب برای فعالیتهای توسعهای آموزشی کمیتههای دانشجویی
در سطح منطقه
 .4انجام نیازسنجی و ارائه نتایج جهت برنامهریزی برای توانمندسازی در سطح کشوری
 .5برقراری ارتباط ،اطالعرسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی دانشگاهی

-2-5-4جلسات منطقه آمایشی:

جلسات شورای منطقه آمایشی بنا بر نیاز و بنا به درخواست رئیس شورای منطقه و با برنامه ریزی مرکز کالن
منطقه برگزار میگردد و امکان برگزاری جلسات به صورت مجازی هم وجود دارد.

ماده  :5کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه:
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کمیته دانشجویی مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه متشکل از دانشجویان عالقهمند ،بدون محدودیت رشته و
دانشکده میباشد که از این پس به عنوان کمیته دانشجویی دانشگاه از آن یاد میگردد.
-1-5اعضای کمیته دانشجویی

این کمیته شامل حداقل  5دانشجوی فعال و عالقهمند به فعالیت در عرصه آموزش است که حائز شرایط
عضویت در کمیته دانشجویی به شرح ذیل میباشند:
 .9عالقهمندی به مسائل آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و توسعه آموزش و دفاتر توسعه آموزش
و همکاری در طرحهای پژوهش در آموزش و )...
 .2داشتن ایدههای نو برای ارتقای آموزش
 .8پایبندی به رعایت اخالق حرفهای
تبصره  :1مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی هر دانشگاه میتواند با توجه به شرایط دروندانشگاهی
و حفظ ساختار کلی کمیته دانشجویی وزارت بهداشت ،ساختار درونی کمیته دانشجویی دانشگاه خود را
تصویب نماید.از دانشگاهها انتظار میرود ساختاری عادالنه و حامی جهت فعالیت آموزشی دانشجویان تمامی
رشتهها تعیین کنند.

تبصره  :2در صورتی که بیش از  22نفر عضو کمیته دانشجویی دانشگاه باشند،مدیر مرکز مطالعات و توسعه
آموزش پزشکی دانشگاه می تواند شورایی تحت عنوان شورای تصمیم گیری تشکیل دهد .وی مسئول انتخاب
اعضای شورای تصمیمگیری است و الزم است ضمن بهره گیری حداکثری از دانشجویان عالقمند و توانمند
ترتیبی اتخاذ نماید که عدالت در توزیع و دسترسی به منابع در ترکیب و تصمیمات شورا رعایت شود.
تبصره  :3در صورت تمایل دانشجویان یک دانشکده و وجود نیروی انسانی کافی ،این کمیته میتواند در سطح
دانشکدهها و باهماهنگی مسئولین مربوطه فعالیت نماید .این کمیته شامل حداقل  5دانشجوی فعال و عالقهمند
به فعالیت در عرصه آموزش در دانشکده میباشد.
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تبصره :4مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه موظف است ضمن تشکیل یک کمیته دانشجویی فعال در سطح مرکز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی ،نام و مشخصات دبیر کمیته دانشجویی دانشگاه و متن آییننامه
دروندانشگاهی کمیته دانشجویی خود را تا حداکثر 9ماه پس از جلسه مجمع عمومی کشوری جهت تأیید
توسط شورای مرکزی به مسئول روابط عمومی شورای مرکزی ارائه کنند

-2-5سرپرست کمیته :مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه یا یکی از اعضای هیات
علمی/کارشناسان آموزشی مرکز مطالعات سرپرست کمیته دانشجویی (با حکم مدیر مرکز مطالعات دانشگاه)
بوده ،بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم برای فعالیتهای کمیته جلب حمایت
مینماید.
-3-5دبیر کمیته :یکی ازاعضای دانشجوی این کمیته بعنوان دبیر برای مدت دو سال تعیین می گردد که
ریاست جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف کمیته را برعهده دارد تا این وظایف را با همکاری سایراعضا به
سرانجام رساند.

-4-5شرح وظایف کمیته دانشجویی دانشگاه:

فعالیت اصلی کمیته دانشجویی در سطح مراکز مطالعات بوده و کمیته دانشجویی میتواند در تمامی
وظایف مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه نقشآفرینی و فعالیت داشته باشد .انتظار
می رود این کمیته در راستای وظایف تعیین شده از سوی شورای مرکزی و برنامهریزی مبتنی بر نیاز انجام
شده و متناسب با منابع در اختیار در موارد زیر فعالیت نماید:
 .9توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:
 .aبرگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
 .bارائه مشاوره به دانشجویان و تشکلهای دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
 .cحمایت از شرکت دانشجویان در برنامههای آموزشی ملی و بینالمللی
11

 .dمشارکت در فعالیتهای توسعهای مراکز مطالعات
 .2مشارکت در چرخه برنامهریزی آموزشی اعم از نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی
 .8آگاهسازی ،تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتهای توسعه آموزشی
 .4مشارکت در ارزشیابیهای فعالیتهای آموزشی:
 .aمشارکت در طراحی ،اجرا و بازخورد ارزشیابیهای برنامه ،دوره ،اساتید ،کارکنان و
فرآیندهای آموزشی
 .bمشارکت در ارزشیابی سیاستها و آییننامههای آموزشی مرتبط با دانشجویان
 .5.6برقراری ارتباط ،اطالعرسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی از طریق:
 .bبرگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی
 .cبرگزاری همایشها و جشنوارهها
 .dرسانههای مختلف اعم از نشریات ،فضای مجازی و ...
 .6.7مشارکت در طراحی ،اجرا و ارزشیابیهای ایدههای نوآورانه آموزشی
 .7.3مشارکت در عرصه پژوهش در آموزش:
 .aپژوهش در آموزش
 .bحمایت از ارائه نتایج پژوهش در آموزش در همایشها و مجامع ملی و بینالمللی
 .3.1خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابیهای کمیتههای دانشجویی
 .1.92بهروز نگهداشتن صفحه کمیته دانشجویی در وبسایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی
و تهیه آرشیو فعالیتهای کمیته دانشجویی

 :-5-5جلسات کمیته دانشجویی

-1-5-5برگزاری جلسات کمیته دانشجویی /شورای تصمیمگیری کمیته دانشجویی ،حداقل چهار بار در سال
با حضور سرپرست کمیته برگزار میشود.
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 -2-5-5کمیته دانشجویی/شورای تصمیمگیری کمیته دانشجویی در راستای دستیابی به اهداف کمیته ،امکان
برگزاری جلسات با مسئولین آموزشی در سطوح مختلف اعم از وزارتخانه ،دانشگاه و دانشکده را دارد.
 -5-5-3جلسه عمومی ساالنه جهت ارائه فعالیتهای کمیته دانشجویی در طول سال با حضور مسئولین
آموزشی انشگاه و دانشجویان برگزارمی شود.

ماده  :6پشتیبانی:
 :6-1حمایت و پشتیبانی شورای مرکزی و شورای دبیران به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی وزارت بهداشت و شورای منطقه آمایشی برعهده دانشگاه مرکز منطقه آمایشی است.
 :6-2حمایت و پشتیبانی کمیته دانشجویی مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاهها و جلب
حمایتهای سایر نهادها و سازمانهای داخل و خارج دانشگاه به عهده مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی همان دانشگاه است.

این اساسنامه در  6ماده و  ...تبصره در تاریخ  ...............به تصویب مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم
پزشکی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش علوم پزشکی رسید.
نام و نام خانوادگی  ،شماره دانشجویی و امضاء اعضای هیأت موسس شورای مرکزی و بازنگری مجدد
آییننامه فوق:
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