
 اهداف کمیته دانشجویی توسعه آموزش پزشکی  
بهبود وضعیت آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی از طریق  عرصه های مختلف نوآوری های آموزشی و  .1

 پژوهش در آموزش

 شیزموم آنظاد یر بهبوـمسدر  دانشجویانکت رمشای از گیرهبهر .2

ی ایشان در ظرفیتهاده از ستفاا ویی ی دانشجوتر فعالیتهاــبیشم نسجاو اهماهنگی ، هیندمازسا .3

 پزشکیم علوزش موآ و ارتقای توسعه

حوزه توسعه آموزش  رد اشترک گذاری تجربیات دانشجویان  ایجاد بستر لازم برای توانمندسازی و به .4

 علوم پزشکی

 ارتقای جایگاه دانشجویان در زنجیره تصمیم های آموزشی .5

 و حرفه ایکمک به دانشجویان برای کسب حداکثر رشد فردی  .6

 آماده سازی دانشجویان برای رهبری نوآوری های موثر در حوزه آموزش پزشکی .7

 شی زموآتوسعه ی فعالیتهادر نشجویی ی دافعالیتهاو کت مشارسطح ی تقاار .8

 

 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

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

 ا آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویانالف:برگزاریسمینارها،کارگاهها و دوره های آموزشی مرتبط ب

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

 پ:جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامه های آموزشی ملی و بین المللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی

جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه اموزش علوم ( برقراری ارتباط، اطلاع رسانی و بسترسازی 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...

رچوب فعالیت ( مشارکت فعال در پیاده سازی بسته های تحول و نوآوریی درآموزش علوم پزشکی وزارت در چا4

 های مرکز مطالعات دانشگاه از طریق:

 الف( آشنا سازی دانشجویان با بسته های تحول و نواوری در آموزش علوم پزشکی

 ب(همکاری در پروژه هایدانشگاه در جهت پیاده سازی بسته های تحول

 ماموریت های ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاههاپ(مشارکت در انجام 

 اقدامات ذیل  بسته های تحول و به روز رسانی آنها ت( مشارکت د رنقد

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



 ( خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی های کمیته های دانشجویی5

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

 آرشیو فعالیت های کمیته دانشجویی

( همکاری و مشارکت د رفعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه ریزی درسی اعم از 7

 نیازسنجی،طراحی،اجرا و ارزشیابی

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

اعضای هیئت علمی،کارکنان و فرایندهای ، ی برنامه ،دورهااجرا و بازخورد ارزشیابی ه، (مشارکت در طراحیالف

 آموزشی

 ارزشیابی سیاستها و آیین نامه های آموزشی مرتبط با دانشجویاندر ب(مشارکت 

ابی های ایده های ( همکاری و مشارکت در فعالیت های مرکز مطالعات دانشگاه  در زمینه طراحی،اجرا و ارزشی9

 نوآورانه آموزشی  و پژوهش در آموزش

رجهت مستند سازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده  به محصول د( بستر سازی برای آموزش دانشجویان 11

 کاربردی

( جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش هاو طرح های نوآورانه آموزشی دانشجویان د رهمایش هاو مجامع ملی و 11

 للی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاهبین الم

 (تالیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه12

 

 

 شرایط عضویت:
 دانشجویان فعال و علاقه مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش با شرایط زیر: 

توسعه آموزشی) سابقه همکاری با مرکز مطالعات و دفتر توسعه آموزش یا علاقه مندی به فعالیت های  -1

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

 درآخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 14احراز معدل حداقل  -2

 ده محل تحصیل دانشجوعدم سوء رفتار حرفه ای به تایید معاونت آموزشی دانشک -3

 


