
 دانشجویی توسعه آموزشمشورتی کمیته 

کت رمشای از گیرهبهرای ئمی برر داکاز و اــسد جوو وتند ــهسزشی موم آصلی نظان انفعااز ذییکی ن نشجویادا

یی ی دانشجوتر فعالیتهاــبیشم نسجاو اهماهنگی ، هیندمازساوری است. رـشی ضزموم آنظاد یر بهبوـمسن در ناآ

و گاهی ــنش، داتیاز وزارعم امختلف ح سطودر پزشکی م علوزش موآتوسعه ایشان در ی ظرفیتهاده از ستفاو ا

م علوزش موآتوسعه ت و کز مطالعاامررا در جویی ــنشدامند راختاــکل ســبه یک تشز ی نیاــشزموی آبرنامهها

کیفی ی تقاار لیتوتی با مسؤرمشوی کمیتهها 1389ل سا، از ین مهماستیابی به ای دبرزد. میسار شکاآپزشکی 

 ست. ه اشدتشکیل پزشکی م علوی هاو دانشکدهمانی درشتی ابهدت خدماو پزشکی م علوی هاهنشگازش در داموآ

 دانشجویی توسعه آموزش پزشکی مشورتی اهداف کمیته 

بهبود وضعیت آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی از طریق عرصه های مختلف نوآوری های آموزشی و پژوهش  -

 در آموزش

 شیزموم آنظاد یر بهبوـمسدانشجویان در کت رمشای از گیرهبهر -

و توسعه ی ایشان در ظرفیت هاده از ستفاو ایی ی دانشجوتر فعالیت هاــبیشم نسجاو اهماهنگی ، هیندمازسا -

 پزشکیم علوزش موارتقای آ

 ه توسعه آموزش علوم پزشکیایجاد بستر الزم برای توانمندسازی و به اشترک گذاری تجربیات دانشجویان در حوز -

 ارتقای جایگاه دانشجویان در زنجیره تصمیم های آموزشی -

 کمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی و حرفه ای -

 آماده سازی دانشجویان برای رهبری نوآوری های موثر در حوزه آموزش پزشکی -

  شیزموآ توسعه یها فعالیت در نشجوییدا یها فعالیت و کتمشار سطح یتقاار  -



 شرح وظایف:

فعالیت کمیته دانشجویی در چارچوب مرکز مطالعات دانشگاه است و در راستای سیاست ها و برنامه های مرکز 

 مطالعات دانشگاه در موارد زیر فعالیت می نماید:

 ( آگاه سازی، تشویق و جذب دانشجویان جهت شرکت در فعالیت های توسعه آموزشی1

 در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:( بستر سازی 2

 الف: برگزاری سمینارها،کارگاه ها و دوره های آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیاز های دانشجویان

 ب: ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل های دانشجویی درزمینه آموزش علوم پزشکی

 لب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکیپ: ج

( برقراری ارتباط، اطالع رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم 3

 پزشکی از طریق:

 الف: جلسات درون و برون دانشگاهی

 ب: همایش ها و جشنواره ها

 پ: رسانه های مختلف اعم از نشریات ،فضای مجازی و...

( مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوری درآموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیت 4

 های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

 الف: آشنا سازی دانشجویان با بسته های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی

 همکاری در پروژه های دانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحولب: 

 پ: مشارکت در انجام ماموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاه ها

 ت: مشارکت درنقد اقدامات ذیل بسته های تحول و به روز رسانی آن ها

 ث: مشارکت در ارزیابی های کیفی، خود ارزیابی و ارزیابی های محوله



 ارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی( خود5

( به روز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب سایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستند سازی و تهیه آرشیو 6

 فعالیت های کمیته دانشجویی

اعم از نیازسنجی، ( همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی 7

 طراحی، اجرا و ارزشیابی

 ( همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابی فعالیت های آموزشی از طرق:8

الف: مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی های برنامه، دوره، اعضای هیئت علمی،کارکنان و فرایند های 

 آموزشی

 در ارزشیابی سیاست ها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویانب: مشارکت 

های های ایده( همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی، اجرا و ارزشیابی9

 نوآورانه آموزشی و پژوهش در آموزش

ی آموزشی و تبدیل ایده به محصول ( بستر سازی برای آموزش دانشجویان درجهت مستند سازی فرایند ها10

 کاربردی

( جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش ها و طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و مجامع ملی 11

 و بین المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

 یان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه( تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجو12
  
  
  

 


