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 مقدمه

 مسیر در آنان مشارکت از گیریبهره برای دائمی سازوکار وجود و هستند آموزشی نظام اصلی ذینفعان دانشجویان

 ظرفیتهای از استفاده و دانشجویی فعالیتهای بیشتر انسجام و هماهنگی سازماندهی،. ضروریست آموزشی نظام بهبود

 تشکل کیهب نیاز آموزشیهای برنامه و دانشگاهی وزارتی، از اعم مختلف سطوح در پزشکی علوم آموزش توسعه در ایشان

 سال از مهم نای هب دستیابی برای. سازدمی آشکار پزشکی آموزش یهتوسع و مطالعات مراکز در را دانشجویی ساختارمند

 بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یهاهدانشگا در آموزش کیفی ارتقا مسئولیت با دانشجویی مشورتی یهاهکمیت 1389

 یتوسعه دانشجویی هایکمیته عنوان تحت 1397 سال از هاهکمیت این. شد تشکیل پزشکی علوم یهاهدانشکد و درمانی

 پزشکی آموزش یهتوسع و مطالعات مرکز ییاجرا بازوی عنوانه ب تریگسترده ییاجرا رویکرد با و پزشکی علوم آموزش

 .دهندمی ادامه خود کار به پزشکی علوم یهاهدانشگا

 تعاریف :1 ماده

 .رودمی کاره ب مربوطه معانی در زیر اصطالحاتنامه آیین این در

 .شودمی نامیده دانشگاه اختصار به و است لرستان پزشکی علوم دانشگاه منظور :دانشگاه

 .شودمی نامیده دانشکده اختصار به و است لرستان پزشکی علوم دانشگاه تابع یهاهدانشکد منظور :دانشکده

 .است دانشگاه آموزشی رسمی سطوح کلیه :آموزشی نظام

 پزشکی علوم دانشگاه در تحصیل به شاغل (خودگردان پردیس و شبانه روزانه، از اعم) دانشجویان کلیه منظور :دانشجو

 .است  لرستان

 دانشگاه دانشجویان منتخب نمایندگان از متشکل ایمجموعه :دانشگاه پزشکی علوم آموزش یهتوسع دانشجویی کمیته

 .شودمی نامیده دانشگاه دانشجویی کمیته اختصار به و شده انتخابنامه آیین این موضوع مقررات چارچوب در که است
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 هدف :2 ماده

 و درمانی بهداشتی خدمات و پزشکی علوم یهاهدانشگا دانشجویان که است نای هدانشگا دانشجویی یهکمیت دورنمای

 در که شوند شناخته پزشکی علوم آموزش یهتوسع اصلی ارکان از یکی عنوان به کشور پزشکی علوم یهاهدانشکد

 ایهتوسع و نوآورانه یهاتفعالی و آموزش بر مؤثر عوامل و آموزشی ندهایرأیف ارزشیابی و اجرا ،ریزیبرنامه سیاستگذاری،

 خدمات و پزشکی علوم یهاهدانشگا ها،هدانشکد آموزشیهای برنامه سطوح تمام در و پزشکی علوم آموزش یهحوز در

 .باشیم آموزش کیفیت ارتقای شاهد مهم نای هب دستیابی با و نمایند مشارکت وزارت و درمانی و بهداشت

 وظایف :3ماده

 راستای در و دانشگاه پزشکی آموزش یهتوسع و مطالعات مرکز نظر زیر است واحدی دانشگاه دانشجویی یهکمیت

 :است شرح نای هب آن وظایف و نمایدمی فعالیت مرکز این یهاترسال

 سمینارهای و جلسات در حضور سایت، وب نشریه، ایجاد طریق از کشور سطح در و دانشگاه سطح در آن فعالیتهای و کمیته معرفی (1

 ...و دانشگاه

 بهره برای آموزشی یهتوسع یهاتفعالی در مشارکت جهت دردانشجویان مسئولیت احساس ایجاد و  جذب و تشویق ،سازی آگاه (2

 نوآورانه ی هاهواید ها وطرح خالقیت از گیری

 و اجرا و طراحی ،سنجی نیاز از اعم درسی ریزیبرنامه یهزمین در دانشگاه مطالعات مرکز یهاتفعالی در مشارکت و همکاری (3

 :طرق از ارزشیابی

 آموزشی های ندرأیف و وکارکنان علمی هیئت اعضای فعالیتها،هدور ها،هبرنام بازخورد ثبت و ارزشیابی ،اجرا ،طراحی در در مشارکت( الف

 پزشکی علوم آموزش زمینه در پژوهشی یهاتفعالی گسترش و ارتقا دانشجویان با مرتبط آموزشی یهاهنام آیین و هاتسیاس ارزشیابی در مشارکت (ب

 علوم آموزش زمینه در دانشجویان پژوهشی و علمی فعالیت از دانشگاه معنوی و مادی یهاتحمای منظور به مناسب زمینه ایجاد (4

 .پزشکی

 توانمند و مربوطه اساتید نظر زیر پزشکی آموزش با مرتبط مجالت و مقاالت ،کتب از اعم متون ترجمه و تألیف (5

 دانشجویی کمیته طریق از نتایح انتقال و آموزش بر مؤثر عوامل و آموزشی ندهایرأیف هایناکارآمدی و مشکالت سازی مستند (6

 بهداشت وزارت آموزشی معاونت و دانشگاه آموزشی کالن مدیریت سطوح به دانشگاه

 آن های کاستی و نواقص و آموزش یهحیط در دانشجویان یهاهخواست و آموزشی موجود طرأیش از اساتید و مدیران سازی آگاه (7

 و دانشکده و گروه رشته، هر به مربوط آموزش بر مؤثر عوامل و آموزشیهای برنامه نقایص رفع و ارتقا جهت مناسب راهکارهای یافتن (8

 بهداشت وزارت آموزشی معاونت و دانشگاه آموزشی کالن مدیریت سطوح به دانشگاه دانشجویی کمیته ازطریق نتایح انتقال
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 ها سمینار -تشکیل طریق از پزشکی آموزش یهتوسع به نسبت دانشجویان دانش سطح ارتقای جهت در فرهنگی و علمی بستر ایجاد (9

 آموزشی علمی های اردو و هاهکارگا

 دانشگاه آموزشی امکانات از بهینه استفاده و آشنایی جهت دانشجویان به کمک  (10

 دانشجویان عملی و علمی شکوفای و فعالیت برانگیختن و ها استعداد تجلی برای مناسب زمینه ایجاد  (11

 مطهری شهید جشنواره به مربوطهای برنامه در مشارکت  (12

 مربوطه یهاهنام آیین با آشنایی برای دانشگاه ممتاز دانشجویان به رسانی اطالع  (13

 یهاتفعالی آرشیو یهتهی و مستندسازی و دانشگاه مطالعات مرکز سایت وب در دانشجویی یهکمیت یهصفح داشتن نگه روز به  (14

   .کمیته

 

 ساختار :4 ماده

 مرکز کارشناس ها،هدانشکد منتخب اعضا ،عمومی روابط مسئول ،دبیر سرپرست، از متشکل دانشگاه دانشجویی یهکمیت

 .است مشاورین گروه و دانشجویی یهکمیت امور در پزشکی یهتوسع و مطالعات

 .است دانشگاه پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز مدیر رئیس:  سرپرست

 :نماید همکاری دانشگاه دانشجویی یهکمیت با زیر موارد در دانشگاه دانشجویی کمیته سرپرست رودمی انتظار: وظایف

 .گیرد بکار دانشگاه دانشجویی یهکمیت یهاهنام شیوه و هانامهآیین یاجرا حسن بر را خود تالش تمام (1

 .شود تنظیم را عملیاتی و راهبردی برنامه دانشجویی کمیته اعضای و دبیر  سرپرست، فعال مشورت با (2

 .باشد داشته نظارت دانشجویی کمیته اعضای فعالیت بر (3

 .باشد دانشجویی کمیته دبیر انتخاب پیگیر (4

 .باشد داشته دانشگاه دانشجویی کمیته مصوب یهاتسیاس یاجرا بر نظارت (5

 .نماید فعال شرکت ایشان حضور به کمیته نیاز صورت در دانشگاه ییدانشجو کمیته جلسات در (6

 به آنها مورد در دانشجویی یهکمیت های مستندسازی نتایج و دانشجویان آموزشی نیازهای و مشکالت ،مسائل انتقال پیگیر (7

 .باشد آموزشی نظام باالتر یهاهرد

 .باشد دانشگاه دانشجویی کمیته اعضا عملکرد گواهی ارائه پیگیر (8

 زمینه در قبول قابل پژوهشی و علمی سوابق دآرای که است دانشگاه دانشجویی  کمیته دانشجویان از یکی دبیر :دبیر

 :باشد زیر طرأیش دارای و پزشکی علوم آموزش

 .باشد دارا را دانشگاه ای هدانشکد توسعه مراکز گروههای زیر در فعالیت سابقه ایهکمیت در دائم عضویت یکسال حداقل (1

 .باشد ایهحرف اخالق به پایبند (2
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 آرای اکثریت کسب با کمیته اعضای از یکی سال، هر دانشجویی یهکمیت یهجلس اولین تشکیل از پس: انتخاب یهنحو

 .گرددمی انتخاب دبیر عنوان به یکسال مدت به ایشان حکم با و سرپرست تأیید کسب و کمیته دانشجویی اعضا

 ایشان، ناکارآمدی بر مبنی دانشگاه دانشجویی یهکمیت اعضای دو سوم پیشنهاد با وظایف، انجام عدم صورت در: عزل

 .گردددبیر کمیته عزل می

 :است موظف دانشگاه دانشجویی کمیته دبیر :وظایف

 .گیرد بکار دانشگاه دانشجویی یهکمیت یهاهنام شیوه و هانامهآیین یاجرا حسن بر را خود تالش تمام (1

 .دهد انجام را اثربخش رسانی اطالع با دانشگاه دانشجویی یهکمیت جلسات برگزاری برای الزم هماهنگی (2

 .نماید بایگانی و یادداشت را صورتجلسات و نماید برگزار را دانشگاه دانشجویی یهکمیت جلسات (3

 .گیرد بکار  دانشگاه دانشجویی یهکمیت به وابسته ارتباطی یهاهپایگا سایر و نشریه ،وبسایت یهادار بر را الزم نظارت (4

 .کند برقرار المللی بین و کشور سطح در دانشجویی یهاهکمیت سایر با مفید هماهنگی و ارتباط (5

 .نماید اجرا را دانشگاه دانشجویی کمیته مصوب سیاست (6

 .باشد داشته منظم و فعال شرکت دانشگاه دانشجویی کمیته جلسات در (7

 .باشد کمیته عملکرد قبال در دانشجویی کمیته رئیس به پاسخگو (8

 .باشد دانشجویی کمیته آموزشی سمینارهای و هاهکارگا برگزاری کننده هماهنگ ،نیازسنجی اساس بر (9

 ارتباط.. .و تحقیقات یهکمیت و صنفی رأیشو نظیر دانشگاه سازمانی و دانشجویی نهادهای سایر و دانشگاه دانشجویی یهکمیت بین (10

 .کند برقرار مؤثر

 جانشین یا و باشد داشته فعال حضور آموزش یهتوسع  دانشجویی یهاهکمیت کشوری و ایهمنطق های سمینار و جلسات در (11

 .کند انتخاب موارد این در شرکت برای مناسبی

 پیگیری و طرح برای تواندمی کمیته سرپرست هماهنگی با و نیاز صورت در دانشگاه دانشجویی یهکمیت دبیر: تبصره

 محترم رئیس رودمی انتظار و کند شرکت دانشگاه آموزشی رأیشو جلسات در دانشگاه دانشجویی یهکمیت مصوبات

 در دانشجو شرکت) .دهد اختصاص دانشگاه دانشجویی یهکمیت دبیر نظرات استماع به را جلسه از زمانی آموزشی رأیشو

 .(باشد شورا رئیس تشخیص به وقت هپار یا تمام صورت به تواندمی شورا جلسه

 اطالع به شورا برگزاری از قبل محترم دبیر توسط جلسه از قبل هفته یک آموزشی رأیشو جلسه دستور: تبصره

 .شود رسانده دانشگاه دانشجویی یهکمیت عضو محترم دانشجوی

 .گیردمی صورت کتبی صورت هب دانشگاه آموزشی رأیشو محترم دبیر توسط کمیته دبیر از دعوت

 عنوان به دانشگاه دانشجویی فرهنگی معاون و آموزشی معاون تایید با وی، انتصاب مدت طول در دبیر یهاتفعالی :مزایا

 .است فرهنگی امتیاز دارای و شودمی گرفته نظر در ییاجرا فعالیت
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 جهت در که است دانشجویی کمیته اعضای از یکی دانشجویی، کمیته عمومی روابط مسئول: عمومی روابط مسئول

 اعضای توسط گیریرأی بوسیله او .کند می تالش دانشجویی بدنه با دانشجویی کمیته ارتباط تسهیل برای بسترسازی

 .شد خواهد برگزیده دانشجویی کمیته

 برای منظور بدین را مناسبی فرد تواندمی دبیر باشد، نداشته وجود سمت این برای داوطلبی که صورتی در: تبصره

 .گیرد عهده بر را آن وظایف خود یا و کند معرفی کمیته سرپرست به کمیته در عضویت

 

 :عمومی روابط مسئول وظایف

 کمیته فعالیتهای یزمینه در.. .و انجمنها و مسئولین دانشجویان، پیشنهادهای و دیدگاهها نظرها، تحلیل و بندیجمع گردآوری، (1

 ماهیانه صورت به دانشجویی کمیته در آن انعکاس و دانشجویی

 و دانشجویان به دانشجویی کمیته مواضع و هاهبرنام فعالیتها، سیاستها، اهداف، انعکاس برای مناسبهای برنامه و هاهشیو کاربرد (2

 ،دانشجویی یهکمیت وبسایت :جمله از مجازی یهاهرسان یا ،...و پوستر کمیته، نشریه :مانند مواردی طریق از مسئولین و اساتید

  .(فصلی ای هماهیان صورت به حداکثر)...  و تلگرامی کانال

 دانشجویی کمیته ارتباطی یهاهپایگا تمام یهادار و مدیریت (3

 

 هاهدانشکد منتخب که  هستند آموزشی امور در مشارکت به مند عالقه و فعال دانشجویان: هاهدانشکد منتخب اعضای

 .میباشند

 یک حداقل و  (بالینی مقاطع از نفر یک و پایه علوم مقاطع از نفر )یک پزشکی یهدانشکد از نفر دو حداقل :اعضا ترکیب

 .هاهدانشکد سایر از نفر

 با گذشته سال در فعال دانشجویی یهکمیت کمک به پزشکی آموز یهتوسع و مطالعات مرکز ساله هر :انتخاب یهنحو

 اطالع به را آن اختیارات و هاتفعالی حدود و وظایف و کرده دانشجویی یهکمیت معرفی به اقدام ،گسترده تبلیغات

 افراد میان از. نمایدمی عضویت متقاضیان نام ثبت به اقدام ایههفت یک یهباز تعیین با سپس. رساندمی دانشجویان

 نمایندگان عنوان به ،باشند داشته پزشکی آموزش یهتوسع امور در را کارنامه کاری و سابقه قویترین که کسانی ،متقاضی

 .شوندمی برگزیده دانشکده هر

 :اعضا طیارش

 آموزشی توسعه یهاتفعالی به مندیعالقه (1

 تحصیلی نیمسال آخرین در 14 معدل احراز (2

   ایهحرف رفتار سوء عدم (3
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 :وظایف

 دانشگاه دانشجویی کمیته جلسات در شرکت (1

 دانشگاه دانشجویی کمیته به کتبی ارائه و خود رشته هم دانشجویان آموزشی مشکالت شناسایی (2

 دانشگاه دانشجویی کمیته به آموزشی مسائل خصوص در دانشجویان مشکالت و پیشنهادات و نظرات انتقال (3

 هاهدانشکد و مرکزی کمیته سالیانه گذاری سیاست (4

 کمیته به مربوط مسائل مورد در گیری تصمیم (5

 کمیته اساسنامه تکمیل جهت پیشنهاد و مستمر بررسی (6

 مرکزی کمیته دبیر انتخابات برگزاری (7

 دانشجویی کمیته عمومی روابط مسئول و دبیر یهمنزل به دانشگاه دانشجویی کمیته در دانشکده هر نمایندگان

 صورت دانشگاه دانشجویی کمیته دبیر نظر یا و نمایندگان خود توافق با یک هر نقش تعیین) .هستند خود یهدانشکد

. نمایند دانشکده سطح در دانشجویی کمیته تشکیل به اقدام دانشکده توانمندیهای به توجه با هستند موظف و (میگیرد

 .است دانشگاه دانشجویی کمیته یهاساسنام چارچوب در هاهکمیت این فعالیت

 پیگیری و طرح برای تواندمی کمیته سرپرست هماهنگی با و نیاز صورت در دانشگاه دانشجویی کمیته اعضای: تبصره

 رئیس رودمی انتظار و کنند شرکت خود یهدانشکد آموزشی رأیشو جلسات در دانشگاه دانشجویی کمیته مصوبات

 شرکت) .دهد اختصاص دانشگاه دانشجویی یهکمیت عضو نظرات استماع به را جلسه از زمانی آموزشی رأیشو محترم

 .(باشد شورا رئیس تشخیص به وقت هپار یا تمام صورت به تواندمی شورا جلسه در دانشجو

 اطالع به شورا برگزاری از قبل محترم دبیر توسط جلسه از قبل هفته یک آموزشی رأیشو جلسه دستور: تبصره

 .شود رسانده دانشگاه دانشجویی کمیته عضو محترم دانشجوی

 .گیردمی صورت کتبی صورته ب دانشگاه آموزشی رأیشو محترم دبیر توسط کمیته عضو دانشجوی از دعوت

 کمیته جلسات برگزاری برای رودمی انتظار: دانشجویی یهکمیت امور در پزشکی یهتوسع و مطالعات مرکز کارشناس

 امور هماهنگی همچنین .نماید همکاری دانشجویی کمیته با کمیته جلسات صورت بایگانی و تنظیم و دانشگاه دانشجویی

 .است ایشان یهعهد بر دانشجویی کمیته اداری

 علم با آشنا و تجربه با و توانمند اساتید از متشکل مشاورین گروه ،دانشگاه دانشجویی کمیته نیاز صورت در: مشاور گروه

 .میگردد تشکیل دانشجویی کمیته اهداف به کمک برای پزشکی علوم آموزش
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 جلسات کمیته :5ماده 

 شده گرفته تصمیمات. شود برگزار کمیته دبیر هماهنگی با ماه در بار یک حداقل باید دانشگاه دانشجویی کمیته جلسات

 کمیته سرپرست به نیاز بر بنا اثر ترتیب و بررسی برای مستندسازی از بعد و درآمده مصوبه صورت به کمیته این در

 به نیاز که مصوباتی. گرددمی مطرح دانشگاه یا هاهدانشکد آموزشی رأیشو در ایشان هماهنگی با یا و شودمی داده ارجاع

 و مطالعات مرکز به کمیته سرپرست هماهنگی با دارد، پزشکی علوم آموزش و درمان بهداشت، وزارت سطح در طرح

 کسب با ،خود اهداف به دستیابی راستای در دانشجویی یهکمیت .شوندمی ارائه وزارت پزشکی علوم آموزش توسعه

 دانشگاه ای هدانشکد مختلف سطوح در آموزشی مسوولین با جلسات برگزاری امکان دانشگاه مطالعات مرکز مدیر موافقت

 حاضرین اکثریت رأی با تصمیمات و داشته رسمیت اعضا از دیگر نیمی و دبیر حضور با جلسات .داشت خواهند را

 دو یا و متناوب جلسه سه در غیبت و باشندمی جلسات در حضور به ملزم کمیته دانشجویی اعضای .دارد سندیت

 درخواست به بنا و لزوم صورت در .باشدمی دانشگاه دانشجویی یهکمیت در عضویت از انصراف یهمنزل به متوالی یهجلس

 .شد خواهد تشکیل اضطراری جلسات کمیته سرپرست

 مالی تأمینامکانات و  :6 ماده

 :کند فراهم دانشجویی بخش فعالیت برای را ریز موارد دانشگاه پزشکی آموزش یهتوسع و مطالعات مرکز رودمی انتظار (1

 دانشگاه دانشجویی یهکمیت جلسات تشکیل جهت مناسب محل و امکانات (2

 ...و نشریه نظیر ارتباطی یهاهپایگا سایر لزومات و دانشگاه وبسایت در دانشجویی یهکمیت اختصاصی صفحه (3

 دانشگاه دانشجویی یهکمیت به رسانی اطالع تابلوی اختصاص (4

 ،دانشگاه آموزشی معاون با جلسه و آموزشی رأیشو در شده مطرح موارد صورتجلسات دانشجویی، کمیته صورتجلسات بایگانی (5

 .دانشگاه پزشکی آموزش یهتوسع و مطالعات مرکز در ایهکمیت درون انتخابات صورتجلسه و اعضا احکام رونوشت

 نامهآیین بازبینی :7 ماده

 در .است تکمیل و تصحیح قابل جدید یهکمیت تشکیل با ساالنه دانشگاه، دانشجویی یهکمیت نامهنییآ

 دانشجویی یهاهکمیت برای نامهنییآ تدوین امکان نیاز، صورت در دانشجویی یهکمیت نامهنییآ هآیند هایبازبینی

 .دارد وجود هاهدانشکد

 با                        مورخ در دانشگاه پزشکی علوم آموزش یهتوسع دانشجویی یهکمیت یهجلس در نامهنییآ این

  .رسید تصویب به آرا اکثریت


