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بسمه تعالی

پیشگفتار
دانشجویان یکی از مشتریان اصلی نظام آموزشی هستتد و وجتود ستاز و کتا دائمتی بترا بهرهگیتر از
استت .ستازماندهی ،همتاهدیی و انستجام بیشتتر

مشا کت آنان د مسیر بهبتود نظتام آموزشتی ضترو

فعالیتها دانشجویی و استفاده از پتانسیلها ایشان د توسعه آموزش علوم پزشکی د سطوح مختلت
اعم از وزا تی ،دانشیاهی و برنامهها آموزشی نیاز به یک تشکل ساختا مد دانشجویی ا د نهتاد مراکتز
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی آشکا میسازد .برا دستیابی به این مهم ،از سال  1389کمیتهها
مشو تی با مسؤولیت ا تقا کیفی آموزش د دانشیاهها علوم پزشکی تشکیل ش ه است .با توجه به نیاز
به ا تقا سطح مشا کت و فعالیتها دانشجویی د فعالیتها توسعه آموزشی و بته دنبتال شتکلگیر
مداطق آمایشی د ساختا وزا ت به اشت ،د مان و آموزش علوم پزشتکی ،بتازنیر آییننامته از آذ متاه
 1396د دستو کا قرا گرفت .پس از ت وین نسخه اولیه پیش نویس و نظرخواهی از دانشجویان و مراکز
مطالعات و توسعه آموزش دانشیاهها و دانشک هها علوم پزشکی و اعمال نظترات د یتافتی ،متتن نهتایی
اساسدامه کمیتهها دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی ت وین گردی .
دانشیاه علوم پزشکی تبریز د طی سالها اخیر با تشکیل کمیته ها مشو تی و برگزا
دانشجویی آموزش علوم پزشکی  ،بستر

جشتدوا ه هتا

ا برا فعالیت دانشجویان فراهم نموده و ایدک به برکت تشکیل

کمیته ها دانشجویی توسعه آموزش د سطح کشو  ،اق ام به ت وین این آیین نامه د

استا ستاختا مد

ش ن فعالیت دانشجویان دانشیاه علوم پزشکی تبریز نموده است تا دانشجویان دانشیاه همسو بتا سیاستت
ها کالن وزا ت به اشت،د مان و آموزش علوم پزشکی د

استا ا تقا کیفیت آموزش علوم پزشتکی

میهن اسالمی ق م بردا ن .
ماده :1اختصارات
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه :د این متن مرکز مطالعات دانشیاه نامی ه میشود. کمیته دانشجویی توسعه آموزش مرکز مطالعات دانشگاه :د این متن کمیتته دانشتجویی توستعهآموزش دانشیاه نامی ه میشود.
 کمیته دانشجویی توسعه آموزش معاونت آموزشی دانشکده :د این متن کمیته دانشجویی توسعهآموزش دانشک ه نامی ه میشود.
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ماده  :2مأموریت
کمیته دانشجویی نهاد

متشکل از دانشجویان داوطلب دانشیاه علوم پزشکی تبریز می باش که بستر

ساختا مد برا دانشجویان فراهم میآو د تا بتواند به توسعه و ا تقا آموزش علوم پزشکی کمک کدد .
این کمیته با بسترساز

برا

توانمد ساز

و به اشتراکگذا

تجربیات دانشجویان د حوزه توسعه
الزم برا حمایتطلبی 1ا دا ن

آموزش علوم پزشکی تالش میکد تا با تربیت دانشجویانی که توانمد

برا ا تقا جاییاه دانشجویان د زنجیره تصمیمساز ها آموزشی ،ظرفیتساز نمای  .همچدین با کمک
به دانشجویان برا کسب ح اکثر ش فرد و حرفها خود ،آنها ا برا
حوزه آموزش پزشکی آماده میسازد .این کمیته د عرصهها مختل

هبر نوآو ها مؤثر د

نوآو ها آموزشی و پژوهش د

آموزش ،د استا بهبود وضعیت آموزشی دانشیاه گام برمیدا د.
ماده  :3دورنما
دو نما کمیته دانشجویی دانشیاه این است که دانشجویان دانشیاه علوم پزشکی تبریز به عدوان یکی از
ا کان اصلی توسعه آموزش علوم پزشکی شداخته شون که د سیاستگذا
فعالیتها

نوآو انه و توسعها

 ،برنامه یز  ،اجرا و ا زشیابی

د حوزه آموزش علوم پزشکی و د تمام سطوح برنامهها

آموزشی

دانشک هها و دانشیاه علوم پزشکی تبریز مشا کت نماید .
ماده  :4هدف کلی
ا تقا

کیفیت آموزش از طریق تقویت مشا کت دانشجویان د حوزه توسعه و نوآو

آموزش علوم

پزشکی و تب یل ش ن ایشان به حمایتطلبان ا تقا آموزش خود
ماده  :5ساختار
 -5-1ارکان اصلی کمیتههای دانشجویی توسعه آموزش عبارتند از:
 )1کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشیاه
 )2کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشک ه ها
ماده -6کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

advocacy
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1

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشیاه ،واح
سیاستها

است که زیر نظر مرکز مطالعات دانشیاه و د

استا

آن فعالیت مینمای  .این کمیته متشکل از دانشجویان عالقهمد  ،ب ون مح ودیت شته و

دانشک ه میباش .
 -1-6شرح وظایف:
فعالیتتت کمیتتته دانشتتجویی توستتعه آمتتوزش د چتتا چو
استتت .ایتتن کمیتتته د استتتا
چا چو

مرکتتز مطالعتتات و توستتعه آمتتوزش دانشتتیاه

ستتالت کلتتی مراکتتز مطالعتتات و توستتعه آمتتوزش دانشتتیاه و د

سیاستهتا و برنامتههتا مرکتز مطالعتات و توستعه آمتوزش دانشتیاه د متوا د زیتر فعالیتت

مینمای .
 )1آگاهساز  ،تشویق و جذ

دانشجویان جهت مشا کت د فعالیتها توسعه آموزشی

 )2بسترساز د جهت توانمد ساز دانشجویان علوم پزشکی د زمیده آموزش علوم پزشکی از طریق:
ال  .برگزا

سمیدا ها ،کا گاهها و دو ه ها آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتدی

بر نیازها دانشجویان
 .ا ائه مشاو ه به دانشجویان و تشکلها دانشجویی د زمیده آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان د برنامهها آموزشی ملی و بینالمللی مرتبط با
آموزش علوم پزشکی
 )3برقرا

ا تباط ،اطالع سانی و بسترساز جهت تعامل و تبادل تجا

دانشجویی د حوزه آموزش

علوم پزشکی از طریق:
ال  .جلسات د ون و برون دانشیاهی
 .همایشها و جشدوا هها
پ .سانهها مختل

اعم از نشریات ،فضا مجاز و ...

 )4مشا کت فعال د پیاده ساز بستهها تحول و نوآو

د آموزش علوم پزشکی وزا ت

 )5خودا زیابی و مشا کت د ا زشیابیها کمیتهها دانشجویی
 )6به وز نیه داشتن صفحه کمیته دانشجویی د و سایت مرکز مطالعات دانشیاه و مستد ساز و تهیه
آ شیو فعالیتها کمیته دانشجویی
 )7همکا

و مشا کت د فعالیتها

مرکز مطالعات دانشیاه د زمیده برنامه یز

د سی اعم از

نیازسدجی ،طراحی ،اجرا و ا زشیابی
 )8همکا

و مشا کت د فعالیتها

مرکز مطالعات دانشیاه د زمیده ا زشیابیها

آموزشی:
3

فعالیتها

ال  .مشا کت د طراحی ،اجرا و بازخو د ا زشیابیها برنامه ،دو ه ،اعضا هیتأت علمتی،
کا کدان و فرآید ها آموزشی
 .مشا کت د ا زشیابی سیاستها و آییننامهها آموزشی مرتبط با دانشجویان
 )9همکا

و مشا کت د فعالیتها مرکز مطالعات دانشیاه د زمیده طراحی ،اجرا و ا زشیابیها

ای هها نوآو انه آموزشی و پژوهش د آموزش
 )10بسترساز

برا

آموزش دانشجویان د جهت مستد ساز

فراید ها

آموزشی و تب یل ای ه به

محصول کا برد
 )11جلب حمایت از ا ائه نتایج پژوهشها و طرحها نوآو انه آموزشی دانشجویان د همایشها و
مجامع ملی و بینالمللی از طریق هماهدیی با م یریت مرکز مطالعات آموزش دانشیاه
 )12تألی

و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برا

دانشجویان با م یریت مرکز مطالعات

دانشیاه
 -2-6اعضا:
اعضا این کمیته عبا تد از:
-1

یکی از اعضا هیئت علمی دانشیاه به عدوان ئیس کمیته

-2

یکی از اعضا دانشجویی کمیته به عدوان دبیر کمیته

-3

یک کا شداس آموزشی مرکز مطالعات دانشیاه به انتخا

-4

اعضا دانشجویی کمیته به عدوان دبیر هر کا گروه کمیته

-5

دانشجویانی که دا ا شرایط عضویت د کمیته به شرح زیر می باشد :
 -4-1عالقهمد

ئیس کمیته

به فعالیتها توسعه آموزشی (سابقه همکا

و دفاتر توسعه آموزش یا همکا

با مراکز مطالعات و توسعه آموزش

د طرحها پژوهش د آموزش یا داشتن ای هها نو برا ا تقا

آموزش و)...
 -4-2احراز مع ل ح اقل 14
 -4-3ع م سوء فتا حرفها به تأیی معاونت آموزشی دانشک ه محل تحصیل دانشجو
م یر مرکز مطالعات دانشیاه ،ضمن ص و احکام ئیس ،دبیر و دبیران کا گروه ها

کمیته ،بر حسن

فعالیت ایشان نظا ت نموده و د صو ت نیاز برا فعالیتها ایشان جلب حمایت میکد .
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وظای

تبصره :چدانچه دبیر کمیته و دبیر کا گروه ها کمیته ،د چا چو

محوله د این اساسدامه فعالیت

ندمای  ،ئیس کمیته میتوان بازخو د شفاهی و کتبی د مو د فعالیتها عضو ا ائه نموده و د صو ت
نیاز ،لغو عضویت صو ت گیرد.

 -3-6رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه:
م یر مرکز مطالعات دانشیاه یا یکی از اعضا هیات علمی دانشیاه(با حکم م یر مرکز مطالعات دانشیاه)
ئیس کمیته دانشجویی است .و

بر حسن فعالیت دانشجویان نظا ت داشته و د موا د لزوم برا

فعالیتها کمیته جلب حمایت مینمای .
ئیس کمیته با همکا
مد

و برنامه یز فعالیت ها کمیته دانشیاه ا با بهره

دبیر کمیته  ،سیاست گذا

از نتایج به دست آم ه د جلسات کا گروه ها کمیته و د

استا سیاست ها مرکز مطالعات

دانشیاه اتخاد می نمای .

 -4-6دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه:
دبیر ،یکی از اعضا دانشجویی این کمیته است که توسط ئیس کمیته و با توجه به سوابق پژوهش د
آموزش و یا فعالیت علمی و اجرایی دانشجویان د حوزه آموزش پزشکی ،به م یر مرکز مطالعات دانشیاه
پیشدهاد ش ه و به م ت یک سال مدصو
وظای

میگردد .دبیر کمیته موظ

کمیته و هماهدیی بین کا گروهها مختل

به ادا ه جلسات و م یریت مرتبط با

و کمیته ها توسعه آموزش دانشک ه ها و پاسخیویی

به دانشجویان ،م یر مرکز مطالعات و ئیس کمیته د مو د فعالیتها کمیته میباش  .انتخا

مج د دبیر،

بالمانع است.
دبیر کمیته  ،سیاست گذا

و برنامه یز فعالیت ها کمیته دانشیاه ا با بهره مد

از نتایج به دست

آم ه د جلسات کا گروه ها کمیته و د استا سیاست ها مرکز مطالعات دانشیاه اتخاد می نمای .

 -5-6کارگروههای کمیته توسعه آموزش دانشگاه:
کا گروهها کمیته توسعه آموزش دانشیاه با ه ف اجرا وظای
میشود:

5

کمیته و ح اقل با عداوین زیر تشکیل

 )1کا گروه ا زشیابی :وظای

این کا گروه بر سی گزا ش فعالیت کمیتهها توسعه آموزش دانشک ه

ها و کمیته دانشیاه و ا ائه بازخو د و پیشدهاد د استا
 )2کا گروه آموزشی :وظای

فع موانع و ابهامات پیش آم ه میباش .

این کا گروه طراحی ،اجرا و ا زشیابی م ل عملیاتی جامع برا

توانمد ساز دانشجویان د حوزه آموزش پزشکی میباش .
 )3کا گروه پژوهش د آموزش :وظای

این کا گروه برنامه یز و تالش د

استا حمایت طلبی

برا اجرا طرحها پژوهش د آموزش با توجه به نیازها دانشیاه میباش .
 )4کا گروه وابط عمومی :وظای

این کا گروه پاسخیویی به سؤاالت ،پیشدهادها و انتقادات کمیته

ها دانشک ه ها و دانشیاه و تبلیغات فعالیت ها کمیته میباش .
 )5کا گروه مشاو ه علمی :وظای

این کا گروه ا ائه مشاو ه به دانشجویان د زمیده علم آموزش

علوم پزشکی ،حوزه فعالیت مرکز مطالعات و بسته ها تحول د آموزش علوم پزشکی می باش .
 )6کا گروه توسعه ای ه ها نوآو انه :وظای

این کا گروه برنامه یز و تالش د

استا ترغیب

دانشجویان برا مشا کت د فعالیت ها نوآو انه آموزشی ،حمایت علمی د ت وین ای ه ها
نوآو انه آموزشی جهت طرح د جشدوا ه ای ه ها

نوآو انه وزا ت به اشت و مشا کت با

کا گروه پژوهش د آموزش می باش .
تبصره :د صو ت تصمیم گیر

ئیس و دبیر کمیته ،امکان تشکیل کا گروه هایی با توجه به فعالیت

ساالنه کمیته می باش .
شایان ذکر است ،دبیران کا گروه ها کمیته توسعه آموزش دانشیاه توسط ئیس و دبیر کمیته و بر اساس
سوابق پژوهش د آموزش و یا فعالیت علمی و اجرایی دانشجویان د حوزه آموزش پزشکی ،به م یر مرکز
مطالعات دانشیاه پیشدهاد ش ه و به م ت یک سال مدصو

میگردد.

 -6-6جلسات کمیته دانشجویی:
 -1-6-6جلسه عمومی دانشجویان جهت ا ائه فعالیتها

کمیته دانشجویی توسعه آموزش هر سه ماه

یکبا و با دعوت عمومی از دانشجویان دانشیاه و با حضو مسؤولین آموزشی دانشیاه برگزا میشود.
 -2-6-6جلسه ئیس و دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش ح اقل هر ماه یک با برگزا می شود،
همچدین ئیس کمیته دانشجویی می توان بر اساس اولویتها و فعالیتها تعری
تشکیل جلسات کا

ش ه کمیته نسبت به

د فواصل کوتاه تر از زمان ذکر ش ه اق ام نماید .

 -6-6-3جلسه دبیر کمیته و دبیران کا گزوه ها کمیته دانشجویی توسعه آموزش ح اقل هر ماه یک با
برگزا می شود ،همچدین دبیر کمیته دانشجویی می توان بر اساس اولویتها و فعالیتها تعری
کمیته نسبت به تشکیل جلسات کا

د فواصل کوتاه تر از زمان ذکر ش ه اق ام نماید .
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ش ه

 -6-6-4جلسات کا گروه ها

کمیته دانشیاه ح اقل هر ماه یک با برگزا می شود ،همچدین دبیر

کا گروه می توان بر اساس اولویتها و فعالیتها تعری

ش ه کمیته نسبت به تشکیل جلسات کا

د

فواصل کوتاه تر از زمان ذکر ش ه اق ام نمای .
 -5-6-6د صو تی که هر یک از اعضا د بیش از  2جلسه سمی کمیته حضو ن اشته باشد  ،به مدزله
انصراف و از عضویت د کمیته تلقی میشود.
 -6-6-6تصمیمات اتخاذ ش ه د جلسه دبیر و ئیس کمیته ،ح اکثر ظرف م ت سه وز کا

 ،به اطالع

دبیران کمیته ها دانشجویی دانشک ه ها می س .
 -7-6-6اعضا مدتخب کمیته دانشجویی می تواند د صو ت کسب تایی م یر مرکز مطالعات دانشیاه و
ئیس کمیته دانشیاهی د جلسات فدی و تصمیم ساز مرکز مطالعات با دانشک ه ها دانشیاه مشا کت
نماید .
ماده -7کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده:
کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشک ه ،واح
استا

سیاستها

است که زیر نظر معاونت آموزشی دانشک ه و د

کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشیاه فعالیت مینمای  .این کمیته متشکل از

دانشجویان عالقهمد  ،ب ون مح ودیت شته میباش .
تبصره :د صو ت فعالیت مداسب ح اقل  5دانشجو

یک دانشک ه د سطح کمیته توسعه آموزش

دانشیاه ،مجوز تشکیل کمیته توسعه دانشک ه توسط م یر مرکز مطالعات دانشیاه صاد میشود.
 -1-7شرح وظایف:
فعالیت این کمیتته بتا توجته بته نیازهتا اختصاصتی هتر دانشتک ه ،د چتا چو

شترح وظتای

کلتی

ذکر ش ه کمیتته دانشتجویی توستعه آمتوزش دانشتیاه و همستو بتا کتا گروه هتا کمیتته دانشتیاه متی
باش .
تبصره :د صو تی که فعالیت ها کمیته یک دانشک ه  ،خا ج از چا چو

تعیین ش ه و همسو با فعالیت

کمیته دانشیاه نباش  ،م یر مرکز مطالعات میتوان فعالیت ها کمیته دانشک ه مذکو ا تعلیق نمای .
 -2-7اعضا:
اعضا این کمیته عبا تد از:
 -1معاون آموزشی دانشک ه به عدوان ئیس کمیته دانشک ه
 -2یکی از اعضا دانشجویی کمیته به عدوان دبیر کمیته دانشک ه
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 -3دانشجویان دا ا شرایط عمومی عضویت د کمیته دانشیاه
تبصره :د صو ت فعالیت مداسب بیش از  20نفر از دانشجویان یک دانشک ه ،معاون آموزشی دانشک ه
میتوان اق ام به انتخا

دبیران کا گروه ها کمیته د سطح دانشک ه نمای .

 -3-7رئیس کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده:
معاون آموزشی دانشک ه ئیس کمیته دانشجویی است .و ضمن ص و احکام دبیر و دبیران کا گروه ها
کمیته ،بر حسن فعالیت ایشان نظا ت نموده و د صو ت نیاز برا فعالیتها ایشان جلب حمایت می-
کد .

 -4-7دبیر کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشکده:
دبیر کمیته دانشک ه یکی از اعضا

کمیته دانشک ه میباش که با برگزا

انتخابات د میان دانشجویان

همان دانشک ه و از میان نامزدهایی که دا ا سوابق پژوهش د آموزش و یا فعالیت علمی و اجرایی د
حوزه آموزش پزشکی با تایی معاون آموزشی دانشک ه می باش .دو نفر مدتخب بر اساس اکثریت آ ا به
ئیس کمیته معرفی میشون  .ئیس کمیته مسؤول انتخا

نهایی دبیر به م ت یک سال می باش  .انتخا

مج د دبیر بالمانع است.
دبیر موظ

به ادا ه جلسات و م یریت مرتبط با وظای

کمیته و هماهدیی بین کا گروهها مختل

و

کمیته دانشیاه و پاسخیویی به دانشجویان ،ییس کمیته دانشک ه و دانشیاه د مو د فعالیتها کمیته
میباش .

 -5-7کارگروههای کمیته توسعه آموزش دانشکده:
د صو ت فعالیت مداسب بیش از  20نفر از دانشجویان یک دانشک ه به تایی

ئیس کمیته دانشک ه

 ،کمیته دانشک ه میتوان کا گروه هایی متداظر با کا گروه ها کمیته دانشیاه تشکیل ده .

 -7-6جلسات کمیته دانشجویی:
 -1-6-7جلسات کمیته دانشک ه ح اقل هر ماه یک با برگزا می شود ،همچدین ئیس و دبیر کمیته
دانشک ه می تواند بر اساس اولویتها و فعالیتها تعری
فواصل کوتاه تر از زمان ذکر ش ه اق ام نماید .
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ش ه کمیته نسبت به تشکیل جلسات کا

د

 -2-6-7د صو تی که هر یک از اعضا د بیش از  2جلسه سمی کمیته حضو ن اشته باشد  ،به مدزله
انصراف و از عضویت د کمیته دانشک ه تلقی میشود.
 -3-6-7د پایان هر جلسه کمیته دانشک ه ،تصمیم گیر ها مو د تأیی

ئیس کمیته دانشک ه به اطالع

ئیس کمیته دانشیاه می س .

ماده -8بازنگری آیین نامه:
بازنگری آیین نامه پس از برگزاری مجمع عمومی کمیته های دانشجویی سراسر کشور و با رعایت
اصول زیر انجام میشود:
 )1آیین نامه دانشیاهی ،همسو با اساس نامه کشو

کمیته ها

دانشجویی توسعه آموزش و با

عایت موا د قی ش ه د اساسدامه مذکو می باش .
 )2دانشجویان عضو کمیته ،میتواند د خواست تغییر آیین نامه ا د هر جلسه عمومی ا ائه نماید .
 )3موا د پیشدهاد ش ه د جلسه عمومی دانشیاه ،د صو ت موافقت دبیر و ئیس کمیته و پس از
تایی م یر مرکز مطالعات دانشیاه،از ابت ا دو ه بع قابل تغییر د آیین نامه میباش .

ماده  -9پشتیبانی
حمایت و پشتیبانی کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشیاه و جلب حمایتها سایر نهادها و سازمانها
داخل و خا ج دانشیاه بر عه ه مرکز مطالعات دانشیاه است.
این آیین نامه د  9ماده و  5تبصره د تا یخ  ...............به تصویب ................................شو ا
مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشیاه علوم پزشکی تبریز و شو ا
سی ه است و از زمان ابالغ الزم االجرا میباش .
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اهبرد

آموزشی دانشیاه

