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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوین

 معاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 

 آیین نامه

 

 کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی

 دانشگاه علوم پزشکی قزوین 
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 یتعال بسمه

 مقدمه

اه  فکری و معنوی خود، و با در اختیاار داتاتن نیاروی مت وا  و     دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به لحاظ جایگ

چنانکه دستیابی به خودکفایی و استقالل علمی جاز  . فرهی ته، مهد اندیشه و ظهور ایده های نوین در هر جامعه اند

 .با قرار گرفتن دانشگاه در خدمت تعالی و پیشرفت کشور میسر نیست

 آناان  مشاارکت  از گیری بهره برای دائمی کار و ساز وجود و هستند آموزتی نظام اصلی مشتریان از یکی دانشجویان

 و دانشاجویی  هاای  فعالیات  بیشاتر  انساجام  و همااهنگی  دهای،  سازمان. است ضروری آموزتی نظام بهبود مسیر در

-رناماه ب و دانشگاهی وزارتی، از اعم م تلف سطوح در پزتکی علوم آموزش توسعه در ایشان های پتانسیل از استفاده

 پزتاکی  علاوم  آماوزش  توساعه  و مطالعاا   مراکز نهاد در را دانشجویی ساختارمند تشکل یک به نیاز آموزتی های

 .سازدمی آتکار

و همچناین باازنگری   با توجه به نقش کلیدی مرکز مطالعا  و توسعه آموزش علوم پزتکی در هادایت دانشاجویان   

، مرکاز مطالعاا  و توساعه    6931ابالغ آیین نامه جدید در آذر ماه وزارت انه و آیین نامه کمیته مشورتی دانشجویی 

کمیتاه دانشاجویی توساعه آماوزش علاوم پزتاکی        داخلای  آیین نامه"به تدوین  اقدامقزوین آموزش علوم پزتکی 

محوله جدید و با هدف افازایش هرچاه بیشاتر مشاارکت      ساختار و وظایف بر مبنای ، "دانشگاه علوم پزتکی قزوین

 نمود. در این حوزه  ان دانشجوی
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 کلیات:  1ماده 

 علوم پزشکی   کمیته دانشجویی توسعه آموزش تعریف -1-1

نهادی است که زیار نظار مرکاز مطالعاا  و توساعه ی        توسعه آموزش دانشگاه  علوم پزتکی قزوین کمیته دانشجویی

به منظور توسعه و بهبود کیفیات  رکز ، در راستای سیاست های این مقزوینپزتکی دانشگاه علوم پزتکی  آموزش علوم

مای باتاد. عیاویت در ایان کمیتاه بادون محادودیت رتاته و          گروه علوم پزتکیرتته های  آموزش تئوری و عملی 

 دانشکده و از بین دانشجویان عالقه مند  می باتد. 

 : ماموریت2ماده 

 برای ساختارمند بستری که قزوین پزتکی علوم  دانشگاه داوطلب دانشجویان از متشکل استدانشجویی نهادی  کمیته

این کمیته تالش دارد با فراهم . کنند کمک پزتکی علوم آموزش ارتقای و توسعه به بتوانند تا آورد   می فراهم دانشجویان

ی آموزتی، باارزتیموزتی، در حوزه تناسایی مسایل و مشکال  آدر  کردن بستر مناسب برای دانشجویان عالقه من

و سایر حوزه  ، فرآیند تومیم گیری آموزتییآموزتهای نوآوریپژوهش در آموزش، اخالق پزتکی، ی، آموزش مجاز

   بردارد.گام  مجموعهعلوم پزتکی و دانشکده های زیر  دانشگاه یآموزت تیبهبود وضع یدر راستا های مرتبط با آموزش

 دورنما: 3ماده 

 از یکی عنوان به قزوین پزتکی علوم  دانشگاه انشکده های م تلفد دانشجویان که است این دانشجویی کمیته دورنمای

های فعالیت ارزتیابی و اجرا ریزی، برنامه گذاری، سیاست در که توند تناخته پزتکی علوم توسعه آموزش اصلی ارکان

 های علوم نشگاهدا ها، دانشکده آموزتی های برنامه سطوح تمام در و پزتکی علوم آموزش ای در حوزهنوآورانه و توسعه

 .نمایند مشارکت وزار  و پزتکی

 یکل هدف: 4 ماده

 قزوینعلوم پزشکی دانشگاه در استفاده از ظرفیتهای دانشجویان در جهت ارتقا سطح کمی و کیفی آموزش 
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 اهداف جزئی -1-4

  ی آموزتای، آماوزش مجاازی، پاژوهش در آماوزش، اخاالق       بتناسایی مسایل و مشکال  آموزتی، ارزتایا

 ، فرآیند تومیم گیری آموزتییآموزتهای نوآوریتکی، پز

 دانشکده ها و دانشگاه علوم پزتکی از دیدگاه دانشجویان تناسایی مسایل و مشکال  آموزتی 

  روتهای حل مشکال  اموزتی در حوزه های م تلفگردآوری پیشنهادا  دانشجویان در زمینه 

 بر مبناب بستر فعلیا سطح کمی و کیفی آموزش گرداوری نظرا  و پیشنهادا  نوآورانه در جهت ارتق  

 مشارکت در فرآیند های تومیم سازی حوزه آموزش به عنوان مشتریان این حوزه 

 و اساتید ایجاد فرهنگ تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزتی در بین دانشجویان 

  ساختار: 5 ماده

و توسعه علوم نظر مرکز مطالعا   ریزکه است واحدی زوین، علوم پزتکی ق کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه

دانشگاه علوم  مند کمیته متشکل از دانشجویان عالقهاین  .دینمایم تیفعال آن یهااستیس یو در راستادانشگاه پزتکی 

 باتد. می ، بدون محدودیت رتته و دانشکدهپزتکی قزوین
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 سازمانیچارت  -1-5

 

 

 

 

 رییس کمیته

 دبیر کمیته

هسته مرکزی 

 کمیته

 شورای عمومی کمیته

 موزشآکارگروه 

 پژوهش در آموزشکارگروه 

 

 حرفه ای اخالقکارگروه 
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 ارکان -2-5

ف
دی

ر
 

 نحوه انتخاب ارکان

مرکز مطالعا  دانشاگاه    ریمدمدیر مرکز مطالعا  دانشگاه یا یکی از اعیای هیا  علمی/کارتناسان آموزتی مرکز )با حکم  دانشجویی کمیته رییس 6

 رئیس کمیته دانشجویی است

 گرددیم نییسال تع کیمد   یبرادیر مرکز مطالعا  دانشگاه است که توسط م کمیته نیا ییدانشجو یاعیا از یکی دانشجویی دبیر کمیته 2

 کمیتتته  هستتته کرکتت    9

  دانشجویی

)هار دانشاکده    توسط روسای دانشاکده هاا  بنا به درخواست مدیر مرکز مطالعا  دانشگاه،  که و فعالی دانشجویان عالقه مند

تارایط منادرد در   حاائز  اد معرفای تاده بایاد    افار  .دنگردیم نییسال تع کیمد   یبرامعرفی می توند و  نفر  2حداقل 

 *اساسنامه داخلی باتند.

 کمیتتته شتتورا  ومتتوکی  4

 دانشجویی

تارایط منادرد در اساسانامه داخلای باوده و      مند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز  دانشجویان فعال و عالقه

 *فرم ثبت نام را تکمیل نموده باتند. 

از طریا  رای گیاری )نواف باه عاالوه      از بین کاندیداهای اعیای هسته مرکزی و تورای عمومی و اعیای کارگروه  مسئول کار گروه آکوزش 5

 انت اب می توند. هسته مرکزی اعیایبین یک  

ف به عالوه مسئول و اعیای کارگروه از بین کاندیداهای اعیای هسته مرکزی و تورای عمومی از طری  رای گیری )نو کار گروه پژوهش در آکوزش 1

 یک  بین اعیای هسته مرکزی انت اب می توند.

مسئول و اعیای کارگروه از بین کاندیداهای اعیای هسته مرکزی و تورای عمومی از طری  رای گیری )نوف به عالوه  حرفه ا  کار گروه اخالق 7

 یک  بین اعیای هسته مرکزی انت اب می توند.

 :دانشجویی دانشگاه کمیته و شورا  وموکی شرایط الزم جهت احراز وضویت در هسته کرک   *

ها  توسعه آکوزشی )سابقه همکار  با کراک  کطالعات و توسعه آکوزش و دفاتر توسعه آکوزش یا همکار  در کند  به فعالیت والقه (7

 ها  نو برا  ارتقا  آکوزش و...( ها  پژوهش در آکوزش یا داشتن ایده طرح

و تایید  با پیشنهاد معاون آموزتی دانشکده  باتندنکرده احراز  دانشجویان عالقه مند که این ترط را  در صور  وجود) 71احراز کعدل حداقل  (2

   دانشگاه به دانشجو فرصت عیویت مشروط داده خواهد تد EDCکمیته 

 کحل تحصیل دانشجودانشکده  یکعاونت آکوزش أییدبه ت  ارفتار حرفه ءسو ودم (9
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 شرح وظایف -3-5

مدیر مرکز مطالعا  دانشگاه یا یکی از اعیای هیا   :دانشگاه آکوزش توسعهنشجویی دا تهیکم ییسر

مرکز مطالعا  دانشگاه  رئیس کمیته دانشجویی است. وی بر حسن  ریمدعلمی/کارتناسان آموزتی مرکز )با حکم 

 .دنمای های کمیته جلب حمایت می فعالیت دانشجویان نظار  داتته و در موارد لزوم برای فعالیت

است که توسط مدیر مرکز  کمیته نیا ییدانشجو یاعیا از یکیتوسعه آموزش  ییدانشجو دبیر کمیته : دبیر کمیته

 فیمرتبط با وظا تیریاداره جلسا  و مدکمیته موظف به  دبیر گردد.یم نییسال تع کیمد   یبرامطالعا  دانشگاه 

 باتد.های کمیته میو پاس گویی به مدیر مرکز مطالعا  در مورد فعالیتم تلف  یهاکارگروه نیب یو هماهنگ کمیته

 :دانشگاه کمیته دانشجویی توسعه آکوزشهسته کرک  

 یو در راستادانشگاه نظر مرکز مطالعا   ریزکه است واحدی ، کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاههسته مرکزی 

و با  مند، بدون محدودیت رتته و دانشکده کل از دانشجویان عالقهاین کمیته متش .دینمایم تیفعال آن یهااستیس

  معرفی روسای دانشکده ها تشکیل می تود.

 :فیوظا شرح

 دانشاگاه  آماوزش  توساعه  و مطالعاا   مرکاز  چاارچوب  در آماوزش  توساعه  دانشاجویی  کمیتاه هسته مرکازی   فعالیت

 هاا سیاسات  چاارچوب  در و دانشاگاه  آماوزش  توساعه  و مطالعاا   مراکاز  کلای  رساالت  راساتای  در کمیتاه  ایان . است

 نماید.می فعالیت زیر موارد در دانشگاه آموزش توسعه و مطالعا  مرکز هایبرنامه و

 آموزتی توسعه هایفعالیت در مشارکت جهت دانشجویان جذب و تشوی  سازی،آگاه  6

 : یطر از پزتکی علوم آموزش زمینه در یپزتک علوم انیدانشجو توانمندسازی  2

 یازهاین بر یمبتنمرتبط با آموزش علوم پزتکی  آموزتیو دوره های  هاکارگاه،نارهایسم برگزاری .الف

 انیدانشجو

 پزتکی علوم آموزش زمینه در ییدانشجو یهاتشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه. ب

 وم پزتکیی مرتبط با آموزش علالمللنیب و یمل یآموزت یهابرنامه در انیدانشجو ترکت از تیحما. پ

در حوزه آموزش علوم پزتکی  ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت یسازبستر و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار  9

 : یطر از

 ی دانشگاه برون و درون جلسا . الف
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 هاجشنواره و هاشیهما. ب

 ... و یمجاز یفیا ا ،ینشر از اعم م تلف یهارسانه. پ

بهداتت، درمان و  علوم پزتکی وزار  آموزش و نوآوری در تحول هایپیاده سازی بسته در مشارکت فعال  4

 آموزش پزتکی

 ییدانشجو یهاتهیکم یهایابیارزت در مشارکت و یابیخودارز  5

 ویآرت هیته و یمستندساز و دانشگاه مطالعا  مرکز تیسا وب در ییدانشجو کمیته صفحه داتتننگه روزبه  1

 ییدانشجو تهیکم یها تیفعال

 ،یازسنجین از اعم یدرس یزیربرنامههای مرکز مطالعا  دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکت و همکاری  7

 یابیارزت و اجرا ،یطراح

 :آموزتی یهاتیفعال یهایابیارزتهای مرکز مطالعا  دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکتو  همکاری  8

 و کارکناان  ،یعلما  أ یا ه یاعیاا  دوره، ه،برناما  یهاا یابیارزت بازخورد و اجرا ،یطراح در مشارکت. الف

 یآموزت یندهایفرآ

  انیدانشجو با مرتبط یآموزت یهانامهنییآ و هااستیس یابیارزت در مشارکت. ب

 یهادهیا یهایابیارزت و اجرا ،یطراحهای مرکز مطالعا  دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکتو  همکاری  3

 ی و پژوهش در آموزشآموزت نوآورانه

  کاربردی محوول به ایده تبدیل و آموزتی فرایندهای مستندسازی در جهت دانشجویان آموزش برای بسترسازی  61

 و ملی مجامع و هاهمایش در دانشجویان های نوآورانه آموزتیهای و طرحپژوهش نتایج ارائه از جلب حمایت  66

 المللی از طری  هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعا  آموزش دانشگاه بین

 دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعا  دانشگاه علوم پزتکی برای آموزش با مرتبط کتب ترجمه و تألیف  62

می تواند در غالب کار  کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاههسته مرکزی برای تمام وظایف ذکر تده  نکته:

میته دانشجویی که عیو کارگروهها عمومی کتورای  عالقه مند گروههای زیر مجموعه هسته مرکزی و با کمک اعیای

  د.وانجام ت ،می باتند
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 کارگروهها:

 شرح وظایف ونوان کارگروه 

تناسایی مشکال  آموزتی و ارائه پیشنهادا  مناسب جهت رفاع مشاکال  در هماه رتاته هاای        کار گروه آکوزش 7

 تحویلی دانشگاه

 ده تغلی آن هادر آین آموزتی آتنایی دانشجویان با مهار  های مورد نیاز 

      آگاه سازی مدیران و اساتید از ترایط موجود آموزتی و خواساته هاای دانشاجویان در حیطاه ی

 آموزش و نواق  و کاستی های آن

 آگاه سازی دانشجویان با نیاز هایشان در حوزه های م تلف آموزتی 

 انشجویان و ایجاد ایجاد پل ارتباطی بین دانشجویان و مسئولین آموزتی دانشگاه و انتقال نظرا  د

 فرهنگ  تعهد و احساس مسئولیت در برابر مسائل آموزتی در بین دانشجویان

  تناسایی و ارزیابی روتهای ارزتیابی موجود در دانشگاه و پیشنهاد بهبود و ارائه روتهای نوین

  ارزتیابی

 و ضعفدریافت بازخورد از دانشجویان در مورد روتهای ارزتیابی موجود و تناسایی نقاط قو   

  تناسایی مشکال  زیرساختی  و فرهنگی پذیرش آموزش مجازی و پیشنهاد بهبود وضعیت آموزش

 مجازی

 انجام پژوهش در حوزه آموزش مجازی و نحوه به کار بستن این روتها در دانشگاه 

 انجام امور پژوهشی در زمینه آموزش جهت تناخت هرچه بهتر مشکال   کار گروه پژوهش در آکوزش 2

 انجام طرح های پژوهشی در زمینه آموزش    موزش پزتکی ووهشی در زمینه آژین اولویت های پتعی

 علوم پزتکی

  جمع آوری اطالعا  در زمینه آموزش علوم پزتکی و تطبی  آن ها با ترایط فعلی  سیستم

 آموزش

 در بین دانشجویان گسترش فرهنگ پژوهش در آموزش 

  دانش پژوهانهتلف در خووص فعالیت های جلب همکاری دانشجویان دانشکده های م  
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 هدایت پایان نامه های دانشجویی به سمت پژوهش در آموزش 

  اطالع رسانی به دانشجویان جهت عیویت در تورای عمومی کمیته و ترکت فعال در کارگروهها 

 به روز نگه داتتن سایت کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزتکی دانشگاه 

  حوزه سالمتبا آخرین دستاورد های علمی و ت ووی در آتنایی دانشجویان 

در سطح دانشگاه و  یآموزت محیطهای در  مشارکت دانشجویان در ترویج مبانی اخالق حرفه ای  حرفه ا  کار گروه اخالق 9

 سطوح عملیاتی مانند دانشکده ها و مراکز آموزتی درمانی

 محیطهای  پژوهشی در سطح دانشگاه و  مشارکت دانشجویان در ترویج مبانی اخالق حرفه ای در

 سطوح عملیاتی مانند دانشکده ها و مراکز آموزتی درمانی

  مشارکت دانشجویان در ترویج مبانی اخالق حرفه ای در محیطهای  بالینی در سطح دانشگاه و

 سطوح عملیاتی مانند دانشکده ها و مراکز آموزتی درمانی

 سا  آموزتی اخالق حرفه ای در آموزش و بالینجلب همکاری دانشجویان برای ترکت در جل 

 

 

  ییدانشجو تهیکم جلسات -4-5

در طول سال با توسعه آموزش  ییدانشجو کمیتههسته مرکزی های  ساالنه جهت ارائه فعالیت جلسه عمومی  .6

 تود.لین آموزتی دانشگاه و دانشجویان برگزار میمسئوحیور 

آموزش باید حداقل هر دو ماه یکبار برگزار تود، همچنین  کمیته دانشجویی توسعههسته مرکزی جلسا   .2

های تعریف تده خود نسبت به تشکیل جلسا  ها و فعالیتکمیته دانشجویی توسعه آموزش بر اساس اولویت

 کند. کاری اقدام 

در راستای دستیابی به اهداف خود، با کسب موافقت مدیر مرکز مطالعا  و  ییدانشجو کمیتههسته مرکزی  .9

لین آموزتی در سطوح م تلف اعم از دانشکده، دانشگاه مسئوبرگزاری جلسا  با وسعه آموزش دانشگاه امکان ت

 خواهد داتت. رابهداتت و درمان و وزار  
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 آموزش توسعه ییدانشجو تهیکمرییس  معرفیترکت دبیر کمیته مشورتی و یکی از اعیای فعال کمیته )با  .4

با توجه به برنامه کاری ارائه تده از  آمایشی توسعه آموزش کالن منطقه تبکه دانشجویی در جلسا    دانشگاه

 یک سال می باتد.به مد  مد  زمان این انتواب  در ضمن .الزامی است سوی کالن منطقه

دانشگاه  توسعه آکوزشو کرک  کطالعات کمیته به تصویب  7191397931در تاریخ کاده  5 در اساسناکهاین 

-ه است و از زکان ابالغ الزم االجرا کیرسیدتایید کعاون کحترم آکوزش دانشگاه  و  ولوم پ شکی ق وین

 .باشد


