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 بسمه تعالی

 رپیشگفتا

یت نیروی بهای بهداشت و درمان به عنوان متولی ترحوزهنظام آموزش عالی سالمت در کنار سایر از آنجا که 

اصلی  یکی از اهدافکند و آموزش دانشجویان به عنوان متولیان آینده نظام سالمت لیدی را ایفا می نقش کانسانی 

نفعان اصلی و به عنوان ذی آموزش فراینددانشجویان در حضور  تحقق این هدف بدون  ،باشدمی هادانشگاه

  شود.، میسر نمیی امور آموزشی کمک کنندو می توانند به توسعه کسانی که نگاهشان به آینده است

تیم دانشجویی  شرکتو کشوری  رتبه هایدر جشنواره شهید مطهری و اخذ  کشور حضور فعال دانشجویان

آموزش المللی نوآوری بین جوایزدست آوردن  و به (AMEEالمللی )بین هایایرانی در یکی از معتبرترین همایش

ی آموزش پزشکی است. این موضوع عالیت دانشجویان کشورمان در حوزه توسعهدستاوردهای فمهمترین یکی از 

س تأسی فعالیت باالبته این  ی آموزش است.توسعه  یدر حوزهو فعالیت آنها همکاری دانشجویان  ینتیجه

 آغاز گردید و با اجرای طرح تحول در نظام آموزشها در سطح دانشگاه 93 از سال ،های مشورتی دانشجوییکمیته

قش دانشجویان از سطح ن رسماً ،هابه دانشگاه 31 در پاییز ی کمیته دانشجویی توسعه آموزشو ابالغ اساسنامه

جو در واقع دانش تغییر یافت.، توسعه آموزش پزشکیدر  های مناسب راه حل تعییندر  EDCمشورتی به همکاران 

های پژوهش های مرکز همچون توانمندسازی، طرحآموزش با همکاری در فعالیت یبلکه در توسعه ،نه در آموزش

 EDC.... با مراکز های آموزشیبرگزاری  جشنواره و شرکت در همایش ، توسعه و نوآوری آموزشی ودر آموزش

  نماید.همکاری می

 شگاه،جویی توسعه آموزش در سطح دانتشکیل کمیته دانشاین امر دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با  جهت تحقق

 "نظری، عملی و آزمایشگاهی سوارزیابی در فرم"در تدوین عضو کمیته دانشجویان  اتو اخذ نظرانتخاب دبیر 

 ه راهای اولیقدمبا انجام سخنرانی و توزیع پمفلت،  معرفی کمیته در مراسم روز دانشجو ،EDCی ارزشیابی کمیته

جلب همکاری دانشجویان  وتعیین وظایف اعضاء  پیش رو، ی داخلیبرداشت. تدوین آیین نامه در این راستا

ظایف یکی از مهمترین و توانمند سازی دانشجویانو کیفیت آموزش علوم پزشکی ارتقای در واقع ، دیگر دانشگاه

یالت دانشجویان تحص استفاده از همکاری و مشارکت باشد.دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه می یکمیته یاولیه

در توسعه یز نو استفاده از پتاسیل آنان کشور  ی آموزش پزشکیمتولیان آینده بخش بزرگی از تکمیلی به عنوان

  باشد.میمرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی یکی دیگر از اهداف آموزش پزشکی دانشگاه 
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 مأموریت :1ماده 

راهم که بستری فکمیته دانشجویی توسعه آموزش نهادی است متشکل از دانشجویان داوطلب در سطح دانشگاه 

ازی سسازی آموزشی، ظرفیتجایگاه آنان در تصمیم ءبرای ارتقا ،نماید که بتواند با توانمندسازی دانشجویانمی

های نوآوری ها را برای رهبریای، آنبرای کسب حداکثر رشد فردی و حرفهبه دانشجویان نماید. همچنین با کمک 

و بهبود ژوهش در آموزش پتوسعه فرایندهای یاددهی یادگیری، ارزشیابی، پزشکی،  آموزشی مؤثر در حوزه

 .سازدآماده میوضعیت آموزشی دانشگاه 

 دورنما :2ماده 

، ریزیبرنامهگذاری، شناخته شود و در سیاست EDCدورنمای این کمیته این است که دانشجو به عنوان همکار 

های و در تمام سطوح برنامهپزشکی علوم ای در حوزه آموزش های نوآورانه و توسعهاجرا و ارزشیابی فعالیت

 آموزشی دانشگاه مشارکت نماید.

 هدف :3ماده 

ی توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی کیفیت آموزش از طریق همکاری دانشجویان در حوزه و ارتقاء بهبود

 آنان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود و تبدیل شدن

 اختصاصی : اهداف4 ماده

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

 ، مهارتهای رهبری و حمایت طلبیپزشکیعلوم  آموزش زمینه در پزشکی علوم دانشجویان توانمندسازی .7

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

ها ها، برنامهنامهها، آییناعم از سیاست آموزشی هایفعالیت یابیشارز و پایشمشارکت در طراحی، اجرا،  .9

 فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان و
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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 علوم  دانشجویان و آموزشی نظامسطوح مختلف  رابط بین عنوان به نقش ایفای .6

 پزشکی

 توسعه آموزش شامل کمیته اصلی و کمیته های فرعی ایه هکمیت ساختار :5ماده 

 شجویی توسعه آموزش دانشگاهنکمیته دا .7

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پزشکی .2

 پزشکیدندانکمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده  .9

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی .4

 پرستاری و ماماییکمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده  .5

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی .6

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری ابهر .1

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی .9

 شرایط عضویت:: 6ماده 

ی آموزش است که حائز شرایط زیر ی توسعهمند به فعالیت در عرصهاین کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقه

 می باشند:

موزش ی آی همکاری با مراکز مطالعات ودفاتر توسعهسابقهی آموزشی)های توسعهمندی به فعالیتعالقه (7

 های نو برای ارتقای آموزش و .....(های پژوهش در آموزش یا داشتن ایدهیا همکاری در طرح

 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 74احراز معدل حداقل  (2

 ای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجوعدم سوء رفتار حرفه (9
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 ، دبیر، سرپرست، جلسات، اعضاءی آموزشتوسعه تعریف کمیته دانشجویی :7اده م

ت های آن فعالیواحدی است که زیر نظر مرکز مطالعات دانشگاه و در راستای سیاست :دانشجوییی کمیته

 نماید.می

ته در این کمی باشد.، بدون محدودیت رشته و دانشکده میمندهاین کمیته متشکل از دانشجویان عالق :اعضا 

زش ر آمودپژوهش  ،ی آموزشیعرصهدر ی توانمند سازی دانشجویان راستای بهبود وضعیت آموزشی و در عرصه

 نماید.و نوآوری آموزشی فعالیت می

 ،این آیین نامه 6مندرج در ماده  با توجه به احراز ویژگی هاییکی از اعضای دانشجویی است که  :دبیرکمیته 

عاون توسط مسال به مدت یکو بر اساس آیین نامه داخلی دانشگاه  توسط اعضای این کمیته انتخاب می گردد

میته ک. دبیر کمیته موظف به اداره جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف آموزشی دانشگاه ابالغ وی صادر می گردد

ای ههای مختلف و پاسخگویی به مدیر مرکز مطالعات و سرپرست کمیته در مورد فعالیتو هماهنگی بین کارگروه

 باشد.کمیته می

موجود بین دوره های مقدماتی و دوره های تکمیلی، مشابه دبیر کمیته توجه به تفاوت های : با 7 تبصره

دانشجویی توسعه آموزش در مقاطع دوره های مقدماتی ، دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی 

 ی شود.خاب شده و ابالغ وی صادر مانت

دبیر ه فقط در سطح دانشگاه وظایفی مشاب دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی: 2صره تب

 خواهد داشت.  کمیته دانشجویی توسعه آموزش در مقاطع دوره های مقدماتی

 وزشیمعاون آم)با حکم  مدیر مرکز مطالعات دانشگاه، یا یکی از اعضاء هیأت علمی :رییس کمیته دانشجویی

 های کمیته جلبفعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم برای فعالیتبر حسن  دانشگاه( است. وی

 نماید.حمایت می
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مدیر آموزشی دانشگاه، مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و  ،: عالوه بر رئیس کمیته دانشجویی7تبصره 

در جلسات  زشنیز به عنوان عضو دائم کمیته دانشجویی توسعه آموهای درخشان دانشگاه دفتر استعداد سرپرست

 این کمیته شرکت خواهند داشت. 

ا هبار برگزار شود. همچنین کمیته دانشجویی بر اساس اولویتماه یکسه  حداقل هر: کمیته دانشجویی جلسات

 کند.می های تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاری اقدام و فعالیت

 جلسات با مسؤولین در صورت نیاز با کسب موافقت مدیر مرکز برگزار خواهد شد. : 7 تبصره

الت توسعه آموزش تحصی و کمیتهجلسات کمیته های فرعی دانشجویی در دانشکده های تابعه دانشگاه  :2 تبصره

 حداقل هر سه ماه یک بار برگزار شود.  تکمیلی

با دعوت عمومی از در سال جلسه عمومی ساالنه  های کمیته حداقل یک بارجهت ارائه فعالیت :عمومی جلسات

 شود.دانشجویان دانشگاه و با حضور مسؤولین آموزشی دانشگاه برگزار می

 :دانشگاهیی کمیته شرح وظایف  :8ماده 

های مرکز مطالعات دانشگاه برنامه ها وو در چهارچوب سیاست راستای رسالت کلی مراکز مطالعاتاین کمیته در 

 نماید:فعالیت میاطالع رسانی  -ب آموزش و-الف دو بعددر 

 آموزش  الف:

 از طریق: پزشکیعلوم  آموزش زمینه در پزشکی علوم دانشجویان توانمندسازی .7

 مبتنی بر نیازهای دانشجویان آموزشی هایکارگاهسمینارها و  برگزاری .أ

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

 المللیهای آموزشی ملی و بینحمایت از شرکت دانشجویان در برنامه .ج

 ای مراکز مطالعاتهای توسعهمشارکت در فعالیت .د

 ریزی آموزشی اعم از نیازسنجی، طراحی، اجرا و ارزشیابیمشارکت در چرخه برنامه .2
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 آموزشیهای توسعه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتآگاه .9

 :آموزشی یهاتیفعال یهایابیارزش در مشارکت .4

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

 فرآیندهای آموزشی

 های آموزشی مرتبط با دانشجویاننامهها و آیینمشارکت در ارزشیابی سیاست .ب

 :قیطر از ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار .5

 برگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی .أ

 هاها و جشنوارهبرگزاری همایش .ب

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

 آموزشی نوآورانه هایایدههای مشارکت در طراحی، اجرا و ارزشیابی .6

 :آموزش در پژوهش عرصه در مشارکت .1

 آموزش پژوهش در .أ

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

روژه پهمکاری فعاالنه در کمیته های فرعی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و  .9

 کارگروه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی های 

سازی دانشجویان در حیطه آموزش علوم پزشکی و آمادههمکاری با دفتر استعدادهای درخشان  .3

 المپیاد علمی

 های دانشجوییهای کمیتهخودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی .71
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 هیته و یمستندساز و دانشگاه مطالعات مرکز تیساوب در ییدانشجوداشتن صفحه کمیته روز نگهبه .77

  ییدانشجو تهیکم یهاتیفعال ویآرش

 رسانیاطالعگروه ب: 

 برگزاری مجمع عمومی ساالنه در آبان ماه هرسال .7

نار و سمیت با طراحی بروشور، بنر، اطالعیه کارگاه وتبلیغا ،رسانی مجازیهای اطالعتشکیل گروه .2

 های دانشجویانثبت فعالیت و نام دانشجویان عضو، تشکیل پرونده الکترونیکثبت ، ....

 و.... ها، همایشها و جشنوارهبرگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی .9

 بطشرح وظایف مرتچهارچوب های کمیته در و تهیه آرشیو فعالیت کمیتههای مستندسازی فعالیت .4

مصوب شورای های پژوهش در آموزش پژوهش در آموزش بر اساس اولویتالزم است فعالیتهای  :7 بصرهت

EDC  باشد. و شورای آموزشی دانشگاه 

 ها زیر نظر دبیر کمیته انجام گردد. الزم است کلیه فعالیت :2 تبصره

 

مرکز مطالعات و توسعه آموزش  شورایبه تأیید  7931آذر  91در تاریخ تبصره  1و ماده  9این آیین نامه در 

 علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان رسیده است و از زمان ابالغ الزم االجرا می باشد.


