معاونت آموزشی
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

آییننامه داخلی
کمیتهی دانشجویی توسعهی آموزش علوم پزشکی

پاییز 7931

1

بسمه تعالی
پیشگفتار
از آنجا که نظام آموزش عالی سالمت در کنار سایر حوزههای بهداشت و درمان به عنوان متولی تربیت نیروی
انسانی نقش کلیدی را ایفا می کند و آموزش دانشجویان به عنوان متولیان آینده نظام سالمت یکی از اهداف اصلی
دانشگاهها میباشد ،تحقق این هدف بدون حضور دانشجویان در فرایند آموزش به عنوان ذینفعان اصلی و
کسانی که نگاهشان به آینده است و می توانند به توسعهی امور آموزشی کمک کنند ،میسر نمیشود.
حضور فعال دانشجویان کشور در جشنواره شهید مطهری و اخذ رتبه های کشوری و شرکت تیم دانشجویی
ایرانی در یکی از معتبرترین همایشهای بینالمللی ( )AMEEو به دست آوردن جوایز بینالمللی نوآوری آموزش
یکی از مهمترین دستاوردهای فعالیت دانشجویان کشورمان در حوزه توسعهی آموزش پزشکی است .این موضوع
نتیجهی همکاری دانشجویان و فعالیت آنها در حوزهی توسعه ی آموزش است .البته این فعالیت با تأسیس
کمیتههای مشورتی دانشجویی ،از سال  93در سطح دانشگاهها آغاز گردید و با اجرای طرح تحول در نظام آموزش
و ابالغ اساسنامهی کمیته دانشجویی توسعه آموزش در پاییز  31به دانشگاهها ،رسماً نقش دانشجویان از سطح
مشورتی به همکاران  EDCدر تعیین راه حل های مناسب در توسعه آموزش پزشکی ،تغییر یافت .در واقع دانشجو
نه در آموزش ،بلکه در توسعهی آموزش با همکاری در فعالیتهای مرکز همچون توانمندسازی ،طرحهای پژوهش
در آموزش ،توسعه و نوآوری آموزشی و برگزاری جشنواره و شرکت در همایشهای آموزشی ....با مراکز EDC
همکاری مینماید.
جهت تحقق این امر دانشگاه علوم پزشکی زنجان نیز با تشکیل کمیته دانشجویی توسعه آموزش در سطح دانشگاه،
انتخاب دبیر و اخذ نظرات دانشجویان عضو کمیته در تدوین "فرم ارزیابی دروس نظری ،عملی و آزمایشگاهی"
کمیتهی ارزشیابی  ،EDCمعرفی کمیته در مراسم روز دانشجو با انجام سخنرانی و توزیع پمفلت ،قدمهای اولیه را
در این راستا برداشت .تدوین آیین نامهی داخلی پیش رو ،تعیین وظایف اعضاء و جلب همکاری دانشجویان
دیگر دانشگاه ،در واقع ارتقای کیفیت آموزش علوم پزشکی و توانمند سازی دانشجویان یکی از مهمترین وظایف
اولیهی کمیتهی دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه میباشد .استفاده از همکاری و مشارکت دانشجویان تحصیالت
تکمیلی به عنوان بخش بزرگی از متولیان آیندهی آموزش پزشکی کشور و استفاده از پتاسیل آنان نیز در توسعه
آموزش پزشکی دانشگاه یکی دیگر از اهداف مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی میباشد.
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ماده  :1مأموریت
کمیته دانشجویی توسعه آموزش نهادی است متشکل از دانشجویان داوطلب در سطح دانشگاه که بستری فراهم
مینماید که بتواند با توانمندسازی دانشجویان ،برای ارتقاء جایگاه آنان در تصمیمسازی آموزشی ،ظرفیتسازی
نماید .همچنین با کمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی و حرفهای ،آنها را برای رهبری نوآوریهای
مؤثر در حوزهی آموزش پزشکی ،توسعه فرایندهای یاددهی یادگیری ،ارزشیابی ،پژوهش در آموزش و بهبود
وضعیت آموزشی دانشگاه آماده میسازد.
ماده  :2دورنما
دورنمای این کمیته این است که دانشجو به عنوان همکار  EDCشناخته شود و در سیاستگذاری ،برنامهریزی،
اجرا و ارزشیابی فعالیتهای نوآورانه و توسعهای در حوزه آموزش علوم پزشکی و در تمام سطوح برنامههای
آموزشی دانشگاه مشارکت نماید.
ماده  :3هدف
بهبود و ارتقاء کیفیت آموزش از طریق همکاری دانشجویان در حوزهی توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی
و تبدیل شدن آنان به حمایت طلبان ارتقای آموزش خود
ماده  :4اهداف اختصاصی
هدف از تشکیل کمیته دانشجویی ،بسترسازی و فعالیت در زمینههای زیر میباشد:
 .7توانمندسازی 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
 .9مشارکت در طراحی ،اجرا ،پایش و ارزشیابی فعالیتهای آموزشی اعم از سیاستها ،آییننامهها ،برنامهها
و فرآیندهای آموزشی مرتبط با دانشجویان
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 .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
ماده  :5ساختار کمیته های توسعه آموزش شامل کمیته اصلی و کمیته های فرعی
 .7کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه
 .2کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پزشکی
 .9کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده دندانپزشکی
 .4کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده داروسازی
 .5کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری و مامایی
 .6کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده بهداشت و پیراپزشکی
 .1کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده پرستاری ابهر
 .9کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشجویان تحصیالت تکمیلی
ماده  :6شرایط عضویت:
این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقهمند به فعالیت در عرصهی توسعهی آموزش است که حائز شرایط زیر
می باشند:
 )7عالقهمندی به فعالیتهای توسعهی آموزشی(سابقهی همکاری با مراکز مطالعات ودفاتر توسعهی آموزش
یا همکاری در طرحهای پژوهش در آموزش یا داشتن ایدههای نو برای ارتقای آموزش و ).....
 )2احراز معدل حداقل  74در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت
 )9عدم سوء رفتار حرفهای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو
4

ماده  :7تعریف کمیته دانشجویی توسعهی آموزش ،اعضاء ،دبیر ،سرپرست ،جلسات
کمیتهی دانشجویی :واحدی است که زیر نظر مرکز مطالعات دانشگاه و در راستای سیاستهای آن فعالیت
مینماید.
اعضا :این کمیته متشکل از دانشجویان عالقهمند ،بدون محدودیت رشته و دانشکده میباشد .این کمیته در
راستای بهبود وضعیت آموزشی و در عرصهی توانمند سازی دانشجویان در عرصهی آموزشی ،پژوهش در آموزش
و نوآوری آموزشی فعالیت مینماید.
دبیرکمیته :یکی از اعضای دانشجویی است که با توجه به احراز ویژگی های مندرج در ماده  6این آیین نامه،
توسط اعضای این کمیته انتخاب می گردد و بر اساس آیین نامه داخلی دانشگاه به مدت یکسال توسط معاون
آموزشی دانشگاه ابالغ وی صادر می گردد .دبیر کمیته موظف به اداره جلسات و مدیریت مرتبط با وظایف کمیته
و هماهنگی بین کارگروههای مختلف و پاسخگویی به مدیر مرکز مطالعات و سرپرست کمیته در مورد فعالیتهای
کمیته میباشد.
تبصره  :7با توجه به تفاوت های موجود بین دوره های مقدماتی و دوره های تکمیلی ،مشابه دبیر کمیته
دانشجویی توسعه آموزش در مقاطع دوره های مقدماتی  ،دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی
انتخاب شده و ابالغ وی صادر می شود.
تبصره  :2دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش تحصیالت تکمیلی فقط در سطح دانشگاه وظایفی مشابه دبیر
کمیته دانشجویی توسعه آموزش در مقاطع دوره های مقدماتی خواهد داشت.
رییس کمیته دانشجویی :مدیر مرکز مطالعات دانشگاه ،یا یکی از اعضاء هیأت علمی (با حکم معاون آموزشی
دانشگاه) است .وی بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و در موارد لزوم برای فعالیتهای کمیته جلب
حمایت مینماید.
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تبصره  :7عالوه بر رئیس کمیته دانشجویی ،مدیر آموزشی دانشگاه ،مدیر تحصیالت تکمیلی دانشگاه و
سرپرست دفتر استعدادهای درخشان دانشگاه نیز به عنوان عضو دائم کمیته دانشجویی توسعه آموزش در جلسات
این کمیته شرکت خواهند داشت.
جلسات کمیته دانشجویی :حداقل هر سه ماه یکبار برگزار شود .همچنین کمیته دانشجویی بر اساس اولویتها
و فعالیتهای تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاری اقدام می کند.
تبصره  :7جلسات با مسؤولین در صورت نیاز با کسب موافقت مدیر مرکز برگزار خواهد شد.
تبصره  :2جلسات کمیته های فرعی دانشجویی در دانشکده های تابعه دانشگاه و کمیته توسعه آموزش تحصیالت
تکمیلی حداقل هر سه ماه یک بار برگزار شود.
جلسات عمومی :جهت ارائه فعالیتهای کمیته حداقل یک بار در سال جلسه عمومی ساالنه با دعوت عمومی از
دانشجویان دانشگاه و با حضور مسؤولین آموزشی دانشگاه برگزار میشود.
ماده  :8شرح وظایف کمیتهی دانشگاهی:
این کمیته در راستای رسالت کلی مراکز مطالعات و در چهارچوب سیاستها و برنامههای مرکز مطالعات دانشگاه
در دو بعد الف-آموزش و ب -اطالع رسانی فعالیت مینماید:
الف :آموزش
 .7توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طریق:
أ .برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکلهای دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
ج .حمایت از شرکت دانشجویان در برنامههای آموزشی ملی و بینالمللی
د .مشارکت در فعالیتهای توسعهای مراکز مطالعات
 .2مشارکت در چرخه برنامهریزی آموزشی اعم از نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و ارزشیابی
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 .9آگاهسازی ،تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتهای توسعه آموزشی
 .4مشارکت در ارزشیابیهای فعالیتهای آموزشی:
أ .مشارکت در طراحی ،اجرا و بازخورد ارزشیابیهای برنامه ،دوره ،اساتید ،کارکنان و
فرآیندهای آموزشی
ب .مشارکت در ارزشیابی سیاستها و آییننامههای آموزشی مرتبط با دانشجویان
 .5برقراری ارتباط ،اطالعرسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی از طریق:
أ .برگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی
ب .برگزاری همایشها و جشنوارهها
ج .رسانههای مختلف اعم از نشریات ،فضای مجازی و ...
 .6مشارکت در طراحی ،اجرا و ارزشیابیهای ایدههای نوآورانه آموزشی
 .1مشارکت در عرصه پژوهش در آموزش:
أ .پژوهش در آموزش
ب .حمایت از ارائه نتایج پژوهش در آموزش در همایشها و مجامع ملی و بینالمللی
 .9همکاری فعاالنه در کمیته های فرعی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه و پروژه
های کارگروه های طرح تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
 .3همکاری با دفتر استعدادهای درخشان و آمادهسازی دانشجویان در حیطه آموزش علوم پزشکی
المپیاد علمی
 .71خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابیهای کمیتههای دانشجویی
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 .77بهروز نگهداشتن صفحه کمیته دانشجویی در وبسایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه
آرشیو فعالیتهای کمیته دانشجویی
ب :گروه اطالعرسانی
 .7برگزاری مجمع عمومی ساالنه در آبان ماه هرسال
 .2تشکیل گروههای اطالعرسانی مجازی ،تبلیغات با طراحی بروشور ،بنر ،اطالعیه کارگاه وسمینار و
 ، ....ثبتنام دانشجویان عضو ،تشکیل پرونده الکترونیک و ثبت فعالیتهای دانشجویان
 .9برگزاری جلسات درون و برون دانشگاهی ،همایشها و جشنوارهها و....
 .4مستندسازی فعالیتهای کمیته و تهیه آرشیو فعالیتهای کمیته در چهارچوب شرح وظایف مرتبط
تبصره  :7الزم است فعالیتهای پژوهش در آموزش بر اساس اولویتهای پژوهش در آموزش مصوب شورای
 EDCو شورای آموزشی دانشگاه باشد.
تبصره  :2الزم است کلیه فعالیتها زیر نظر دبیر کمیته انجام گردد.

این آیین نامه در  9ماده و  1تبصره در تاریخ  91آذر  7931به تأیید شورای مرکز مطالعات و توسعه آموزش
علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان رسیده است و از زمان ابالغ الزم االجرا می باشد.
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