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 یتعال بسمه

 

 شگفتاریپ

ــجویان ــلی نفعانذي از یکی دانش ــی نظام اص ــتند آموزش ــاز وجود و هس  از گیريبهره براي دائمی کار و س

 تربیشــ انســجام و هماهنگی دهی،ســازمان. اســت ضــروري آموزشــی نظام بهبود مســیر در آنان مشــارکت

شجویی هايفعالیت ستفاده و دان شان هايظرفیت از ا سعه در ای شکی علوم آموزش تو  مختلف سطوح در پز

ــگاهی وزارتی، از اعم ــی هايبرنامه و دانش ــکل یک به نیاز آموزش ــاختارمند تش ــجویی س  راکزم در را دانش

 هايمیتهک 1389 سال از مهم، این به دستیابی براي. سازدمی آشکار پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات

 ودرمانی  هاي علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتیدانشــگاه در آموزش کیفی ارتقاي مســؤولیت با مشــورتی

شکده شکی علوم هايدان شکیل پز ست شده ت شارکت سطح يارتقا به ازین به توجه با. ا  يهاتیفعال و م

 هداشت،ب وزارت ساختار در آمایشی مناطق گیريشکلهاي توسعه آموزشی و به دنبال یی در فعالیتدانشجو

 نیتدو از سپ. گرفت قرار کار دستور در 1396 ماه آذر از نامهنییآ يبازنگر ،یپزشک علوم آموزش و درمان

سخه شجو از ینظرخواه و سینوشیپ هیاول ن سعه و مطالعات مراکز و انیدان شگاه آموزش تو علوم  يهادان

ــکی ــت خدمات و پزش ــکدهی درمان یبهداش ــکیو دانش  یینها متن ،یافتیدر نظرات اعمال و هاي علوم پزش

  . دیگرد نیتدوهاي دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی اساسنامه کمیته
 

 

 :روندیم کاره ب مربوط مشروح یمعان در ریز اصطالحات اساسنامه نیا در :1 ماده

    یپزشک آموزش و درمان بهداشت، وزارت: وزارت

  وزارت یپزشک علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکزمطالعات وزارت:  مرکز

  یپزشک علوم دانشکده/دانشگاه آموزش توسعه و مطالعات مرکز :دانشگاه مطالعات مرکز

  دانشکده علوم پزشکی /دانشگاهمطالعات  مرکز آموزش توسعه ییدانشجو تهیکم :ییدانشجو تهیکم

 منطقه کالن مطالعات مراکز ییدانشجو يهاتهیکم شبکه: منطقه کالن ییدانشجو شبکه

  وزارت مطالعات مرکزآموزش  توسعه ییدانشجو يمرکز تهیکم :يمرکز تهیکم

 کشور سراسر ییدانشجو يهاتهیکم یعموم مجمع :یعموم مجمع

 يمرکز تهیکمآموختگان دانش یمشورت تهیکم: یمشورت تهیکم
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 تیمأمور :2 ماده

 که کشور پزشکی علوم هايدانشگاه داوطلب دانشجویان از متشکلهستند  نهادهایی دانشجویی هايکمیته

 کمک پزشکی علوم آموزش ارتقاي و توسعه به بتوانند تا آوردمی فراهم دانشجویان براي ساختارمند بستري

 حوزه در دانشجویان تجربیات گذارياشتراك به و توانمندسازي براي ایجاد بسترهاي الزم با هاکمیته این. کنند

 را 1طلبیحمایت براي الزم توانمندي که دانشجویانی تربیت با تا دنکنمی تالش پزشکی علوم آموزش توسعه

 با همچنین. دننمای سازيظرفیت آموزشی، هايسازيتصمیم زنجیره در دانشجویان جایگاه ارتقاي براي دارند

 مؤثر هاينوآوري رهبري براي را هاآن خود، ايحرفه و فردي رشد حداکثر کسب براي دانشجویان به کمک

 پژوهشو  یآموزشهاي نوآوريمختلف  يهادر عرصه هاکمیته نیا .دنسازمی آماده پزشکی آموزش حوزه در

 .دنداریبرمگام  ي علوم پزشکیهادانشگاه یآموزش تیبهبود وضع يدر راستا آموزش، در

 

 دورنما: 3ماده 

ی درمان یاشتبهد خدمات و پزشکی علوم هايدانشگاه دانشجویان که است این دانشجوییهاي کمیته دورنماي

 شوند هشناخت پزشکی علوم آموزشتوسعه  اصلی ارکان از یکی عنوان به کشورهاي علوم پزشکی و دانشکده

 علوم آموزش حوزهاي در عههاي نوآورانه و توسفعالیت ارزشیابی و اجرا ریزي،برنامه گذاري،سیاست در که

 یبهداشت دماتخ و پزشکی علوم يهادانشگاه ها،دانشکده آموزشی هايبرنامه سطوح تمام در و پزشکی

 .نمایند مشارکت وزارت وی درمان

 

  هدف: 4 ماده

در حوزه توســـعه و نوآوري آموزش علوم  انیدانشـــجومشـــارکت  ارتقاي کیفیت آموزش از طریق تقویت

 خود آموزش يارتقا طلبانتیحما بهایشان  شدن لیتبدپزشکی و 

 

  ساختار: 5 ماده

 : از عبارتند ییدانشجو هايکمیته یاصل ارکان -1-5

 دانشگاهتوسعه آموزش کمیته دانشجویی  )1

  آموزش توسعه دانشجویی يکشوراي و منطقه شبکه )2

 کمیته مرکزي دانشجویی توسعه آموزش وزارت )3

                                                           

1
 advocacy 



 

3 

 دانش آموختگانمشورتی کمیته  )4

 مجمع عمومی  )5

 دانشگاه کمیته دانشجویی آموزش-6 ماده

شجویی ست واحدي ، کمیته دان شگاه نظر مرکز مطالعات  ریزکه ا ستادان ستیس يو در را  تیالفع آن يهاا

 باشد.مند، بدون محدودیت رشته و دانشکده میمتشکل از دانشجویان عالقهکمیته این  .دینمایم

 :فیوظا شرح -1-6

 لیک رســالت راســتاي در کمیته این. اســت دانشــگاه مطالعات مرکز چارچوب در دانشــجویی کمیته فعالیت

 فعالیت زیر موارد در دانشگاه مطالعات مرکز هايبرنامه و هاسیاست چارچوب در و دانشگاه مطالعات مراکز

 :نمایدمی

 آموزشی توسعه هايفعالیت در مشارکت جهت دانشجویان جذب و تشویق سازي،آگاه )1

 :طرق از پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو توانمندسازيبسترسازي در جهت  )2

 بر یمبتنزشکی مرتبط با آموزش علوم پ آموزشیهاي و دوره هاکارگاه ،نارهایسم برگزاري. الف

 انیدانشجو يازهاین

 یپزشک علوم آموزش زمینه در ییدانشجو يهاتشکل و دانشجویان به مشاوره ارائه. ب

ط با مرتب یالمللنیب و یمل یآموزش يهابرنامه در انیدانشجو شرکت از تیحماجلب . پ

 آموزش علوم پزشکی

موزش در حوزه آ ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت يبسترساز و یرساناطالع ارتباط، يبرقرار )3

 :یقطر ازعلوم پزشکی 

 ی دانشگاه برون و درون جلسات. الف

 هاجشنواره و هاشیهما. ب

 ... و يمجاز يفضا ات،ینشر از اعم مختلف يهارسانه. پ

چوب در چار علوم پزشکی وزارت آموزش و نوآوري در تحول هايبستهپیاده سازي  در فعال مشارکت )4

  از طریق: هاي مرکز مطالعات دانشگاه فعالیت

  در آموزش علوم پزشکی هاي تحول و نوآوري بستهآشناسازي دانشجویان با الف. 

 ي تحول هابستهپیاده سازي هاي دانشگاه در جهت پروژه همکاري درب. 

 هاپذیرفته شده توسط دانشگاههاي ویژه موریتأممشارکت در انجام پ. 

 آنها به روزرسانیهاي تحول و نقد اقدامات ذیل بستهمشارکت در ت. 

 اي محوله هخودارزیابی و ارزیابی  ،هاي کیفیدر ارزیابی مشارکتث. 
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 ییدانشجو يهاتهیکم يهایابیارزش در مشارکت و یابیخودارز )5

 هیته و يزمستندسا و دانشگاه مطالعات مرکز تیساوب در ییدانشجو کمیته صفحه داشتن نگه روزبه )6

 ییدانشجو تهیکم يهاتیفعال ویآرش

 زا اعم یدرس يزیربرنامههاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکتو  همکاري )7

 یابیارزش و اجرا ،یطراح ،یازسنجین

 آموزشی ياهتیفعال يهایابیارزشهاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکتو  همکاري )8

 :از طرق

شارکت. الف ش بازخورد و اجرا ،یطراح در م ضا دوره، برنامه، يهایابیارز  ،یمعل أتیه ياع

 یآموزش يندهایفرآ و کارکنان

  انیدانشجو با مرتبط یآموزش يهانامهنییآ و هااستیس یابیارزش در مشارکت. ب

 يهایابیارزش و اجرا ،یطراحهاي مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه در فعالیت مشارکتو  همکاري )9

 ی و پژوهش در آموزشآموزش نوآورانه يهادهیا

 به ایده تبدیل و آموزشــی فرایندهاي مســتندســازي در جهت دانشــجویان آموزش براي بســترســازي )10

  کاربردي محصول

 مجامع و هاهمایش در دانشجویان یآموزشهاي نوآورانه و طرحها پژوهش نتایج ارائه از جلب حمایت )11

 المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه بین و ملی

ـــکی  آموزش با مرتبط کتب ترجمه و لیفأت )12 ت با مدیریت مرکز مطالعا دانشـــجویان برايعلوم پزش

 دانشگاه

 :شرایط عضویت -2-6

شرایط زیر آموزش است که حائز عه توسمند به فعالیت در عرصه این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقه

 باشند:می

دفاتر توسعه آموزش یا  وآموزشی (سابقه همکاري با مراکز مطالعات  هاي توسعهفعالیتمندي به عالقه )1

 )رتقاي آموزش و...هاي نو براي اش یا داشتن ایدههاي پژوهش در آموزهمکاري در طرح

 تیعضو درخواست از قبل نیمسال تحصیلی نیآخر در 14احراز معدل حداقل  )2

 محل تحصیل دانشجودانشکده  یمعاونت آموزش ییدأبه ت يارفتار حرفه ءسو عدم )3

 ساختار دانشگاهی کمیته: -3-6
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ــرایط درون -1-3-6 ــه ش ــه ب ــا توج ــگاه ب ــر دانش ــات ه ــز مطالع ــن مرک ــاد ای ــت مف ــگاهی و رعای دانش

ها شـتهرنامـه داخلـی را در جهـت افـزایش سـطح فعالیـت آموزشـی دانشـجویان تمـامی ، آیـیناساسـنامه

 درآورد. میتدوین نموده و به مرحله اجرا 

تشکیل یاز خود را نمورد هاي کارگروه یدانشگاه درون اتیمقتض رب بنا تواندیم ییدانشجو کمیته -2-3-6

 . دهد

شجو کمیتهدبیر  -3-3-6 سعه آموزش  ییدان ضا از یکیتو شجو ياع ست که ت کمیته نیا ییدان سط مدیر ا و

شگاه ساس آیین مرکز مطالعات دان شگاهو بر ا کمیته  دبیر گردد.یم نییسال تع کیمدت  يبرا نامه داخلی دان

به  مدموظف  ـــات و  ظا تیریاداره جلس با و ته فیمرتبط  ماهنگ کمی و مختلف  يهاکارگروه نیب یو ه

 باشد.میهاي کمیته پاسخگویی به مدیر مرکز مطالعات در مورد فعالیت

ویی توسعه کمیته دانشج کافی، انسانی نیروي وجود و دانشکده یک دانشجویان تمایل صورت در -4-3-6

ها کمیته تشکیل شده و فعالیت این هادانشکده در یآموزش مسؤولین نظارت و سرپرستی با آموزش دانشکده

دانشگاهی  هاي کمیتهکارگروههماهنگ با  هاي کمیته دانشجویی توسعه آموزش دانشگاه وفعالیتدر راستاي 

 خواهد بود.

 ریدب مشخصاتوسعه آموزش و تدانشجویی  تهیکم یدانشگاهدرون نامهنییآ ،دانشگاه مطالعات مرکز -5-3-6

 ارائه وزارت اتمطالع مرکز به دییأت و یبررس يبرا ،يکشور اساسنامه ابالغ از پس ماه 2 حداکثر تا را تهیکم

  .دینمایم

 دانشجویی  تهیکم یسیر -4-6

مرکز  ریمدت علمی/کارشناسان آموزشی مرکز (با حکم أمدیر مرکز مطالعات دانشگاه یا یکی از اعضاي هی

ر موارد دانشجویی است. وي بر حسن فعالیت دانشجویان نظارت داشته و دکمیته رئیس مطالعات دانشگاه) 

 .نمایدجلب حمایت میکمیته هاي لزوم براي فعالیت

  ییدانشجو تهیکم جلسات -5-6

دعوت با در سال  حداقل یک بار ییدانشجو کمیتههاي ساالنه جهت ارائه فعالیتجلسه عمومی  -1-5-6

 شود.حضور مسؤولین آموزشی دانشگاه برگزار میو با  دانشگاه عمومی از دانشجویان

انشجویی بر دکمیته همچنین  .بار برگزار شود باید حداقل هر ماه یکدانشجویی جلسات کمیته  -2-5-6

  کند.هاي تعریف شده خود نسبت به تشکیل جلسات کاري اقدام میها و فعالیتاساس اولویت

ز مطالعات دانشگاه در راستاي دستیابی به اهداف خود، با کسب موافقت مدیر مرک ییدانشجو کمیته -3-5-6

 خواهد داشت.را دانشگاه  و دانشکدهبرگزاري جلسات با مسؤولین آموزشی در سطوح مختلف امکان 
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 توسعه آموزش  ییدانشجو يکشوراي و منطقهشبکه  :7 ماده

 اشتراك به يبرا يبسترساز هدف با که باشدیم يکار ياشبکه آموزش، توسعه ییدانشجو يکشور شبکه

 شود.یم لیتشک یفرادانشگاه يهاتیفعال شنهادیپ و يهمفکر ،یآموزش تجارب گذاشتن

شجو يهاتهیکم ندگانینما شامل شبکه نیا سعه ییدان شگاه آموزش تو ست هادان الیت فع سطح دو در که ا

سعه آموزش تمام کمیته .نمایدمی شجویی تو شگاههاي دان شجو هايدان شبکه دان یی کالن یک کالن منطقه، 

شبکه کشوري دانشجویی توسعه آموزش منطقه را تشکیل می الن کهاي دانشجویی شبکه به وسیلهدهند و 

 .گردده مرکزي تشکیل میمناطق و کمیت

 یشیآما منطقه کالن آموزش توسعه ییدانشجو شبکه -1-7

 اعضا:  -1-1-7

سعه  شجویی تو شی آموزش کالن منطقهشبکه دان شجویی کالن منطقه نا که آمای شبکه دان میده از این پس 

شاملباشد می هاي داراي کمیته دانشجوییاز هر یک از دانشگاه هنماینددو  ، مرکب ازشودمی کمیته دبیر  و 

ــجویی  ــاي فعالدانش ــگاه کمیته و یکی دیگر از اعض ــجویی دانش ــد می دانش ــنهاد به که باش میته دبیر کپیش

شجویی  شجو تهیکم یسری شود.میتعیین کمیته  رئیسو موافقت دان سعه ییدان شگاه آموزش تو س دان  ولؤم

براي ویان باشــد و دانشــجدانشــجویان به مرکز مطالعات دانشــگاه دبیرخانه کالن منطقه می انتخاب و معرفی

 .شوندمیمدت یک سال عضو این شبکه 

  :فیوظا شرح -2-1-7

 یهدانشگا ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت يسازبستر و یرساناطالع ارتباط، يبرقرار )1

 ش توسعه آموز ییدانشجو يهاتیفعال يریگیو پ شنهادیپ براي يامنطقه يهاکارگروه لیتشک )2

ص در خصـــو يمرکز کمیتهو هاي کالن منطقه دانشـــگاهمراکز مطالعات  رانیارائه گزارش به مد )3

 شبکه کالن منطقه يهابرنامه شرفتینحوه پ

در  ییدانشجو يهاتهیکم یآموزش ياتوسعه يهاتیفعال يبرا مناسب بستر جادیا و تیجلب حما )4

 منطقهکالن سطح 

نه توسعه دانشجویان در زمی يتوانمندساز يبرا يزیربرنامه جهت جینتا ارائه و یازسنجینانجام  )5

  يدر سطح کشورآموزش علوم پزشکی 

 دانشجویی کالن منطقه:دبیر شبکه  -3-1-7

ضاي  -1-3-1-7 شجوشبکه دایکی از اع ست که کالن منطقه  یین سب را شبکهي اکثریت أبا ک ضاي  به  اع

سط مدیر مرکز مطالعات شی عنوان دبیر انتخاب و تو شگاه دبیرخانه کالن منطقه آمای سال  به مدت ،دان یک 

 شود.منصوب می
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شجو ریدب -2-3-1-7 س کالن منطقه ییشبکه دان شبکه کالن منطقه با ؤم سمرکزي و  کمیتهول ارتباط  ول ؤم

ــبکه می ــدپیگیري اهداف ش ــا و تحت نظارت مراکز مطالعات  ،باش ــایر اعض تا این اهداف را با همکاري س

 هاي کالن منطقه به سرانجام رساند.دانشگاه

 :منطقه کالن ییدانشجو شبکه تیفعال -4-1-7

ــبکه کالن منطقه حداقل هر  )1 ــات ش ــودیم برگزار بار یک ماهجلس ــات يبرگزار امکان .ش  به جلس

 .دارد وجود هم يمجاز صورت

شجو شبکه ریدب )2 س منطقه کالن ییدان شک يریگیپ ولؤم سات لیت شگاه يهمکار با جل  رخانهیدب دان

 .باشدیم منطقه کالن

شجو يهاتهیکم )3 سعه آموزش  ییدان شگاهتو ست هر کالن منطقه  يهادان هاي فعالیتگزارش الزم ا

شده شنهادو  انجام  سه و  هايپی شکیل جل سه روز قبل از ت سه به دبیر  برايخود را تا  طرح در جل

 .نمایندویی کالن منطقه ارسال جشبکه دانش

صم )4 شجو شبکه يهايریگ میت سب با منطقه کالن ییدان ضا مطلق تیاکثر يأر ک شبکهاع خواهد  ي 

 .بود

صمیم گیري )5 سط مرکز مطالعات ت شجویی تو شبکه دان شگاه دبیرخانه کالن منطقه به مراکز هاي  دان

شگاه شد،مطالعات دان سال خواهد  صمیم گیري ياجرا هاي کالن منطقه ار شجو شبکه هايت  ییدان

 .باشدیم دانشگاه همان مطالعات مرکز موافقت مدیر به منوط دانشگاه، هر سطح در منطقه کالن

 :توسعه آموزش ییدانشجو يکشور شبکه -2-7

ــبکه ریدب )1 ــجو ش ــ منطقه کالن ییدانش ــجو يهاتهیکم تیفعال گزارش ارائه ولؤمس ــگاه ییدانش ها و دانش

صمیمات شجویی شبکه ت شد.مرکزي می کمیتهکالن منطقه به  دان تا حداکثر دو روز پس  داین موارد بای با

 از برگزاري جلسه شبکه دانشجویی کالن منطقه اطالع رسانی شود.

 اشتراك بهو  کشوري شبکه تیریو مد لیتشک تیولؤمس يمرکز تهیکم یعموم روابط کارگروه مسؤول )2

 گذاشتن اطالعات را بر عهده دارد.

 دو مدت ظرف حداقلمرکزي  کمیتهتوسـط هاي دانشـجویی کالن مناطق شـبکهتصـمیمات و ها گزارش )3

ــی و ي کار هفته ــنهادبررس ــعه آموزش ها و فعالیتادامه پروژه جهتالزم  هايپیش ــجویی توس هاي دانش

 گردد.مطرح میکشوري 

یید أپس از ت هاپیشنهاداین  .باشدمی کمیته رییسبه  هاارائه گزارش و پیشنهادول ؤمسمرکزي  کمیتهدبیر )4

 .قابل پیگیري خواهند بودکمیته  رییس
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 مطالعـات مراکـز رانیمـد بـه اطـالع ریـیس کمیتـه، دییـأت از پـس يکشـور آموزش توسعه يهاتیفعال )5

 مراکـز رانیمـد دیصـالحد صـورت در تـا رسـید خواهـد یشـیآما منطقـه کـالن رخانهیدب يهادانشگاه

 .شود انجام آنها شدن ییاجرا براي الزم اقدامات مطالعات

 

  وزارت مطالعات مرکز ییدانشجو يمرکز تهیکم :8 ماده

 آن يهااستیس يو در راستا وزارتنظر مرکز مطالعات  ریزکه است اي کمیته، ییدانشجومرکزي  کمیته

 .است عمومی مجمع اعضاي منتخبمرکزي کمیته  .دینمایم تیفعال

 :فیوظا شرح -1-8

 آموزشی توسعه هايفعالیت در مشارکت جهت دانشجویان جذب و تشویق سازي،آگاه )1

 پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو بسترسازي در جهت توانمندسازي )2

 کشـور یعلـوم پزشـک يهـادانشـگاه ییدانشـجو يهـاتـهیکم تیـفعالحیطـه کـالن  يارذگاستیس )3

 هاي آمایشیکالن منطقههاي دانشجویی شبکهو 

در سـطح کشـور  ییدانشـجو يهـاتـهیکم ياتوسـعه يهـاتیـفعال یابیارزشـ و اجـرا ،يزیـربرنامه )4

 ،يریادگیــ و یاددهیــ يهــاتیــفعال ،يتوانمندســاز از اعــم یپزشــک آمــوزش يهــاحــوزه هیــدر کل

در راســتاي  آمــوزش در پــژوهش و یدرســ يزیــربرنامــه برنامــه، یابیارزشــ و دانشــجو یابیارزشــ

 هاارائه بازخورد و حمایت کمیته

 مرکزي کمیته ساالنه يراهبرد يهابرنامه نیتدو )5

و  يراهبرد يهابرنامه اساس بر يمرکز کمیته رمجموعهیز يهاکارگروه و واحدها نوع و تعداد نییتع )6

 مرکزي کمیته ساالنه يهابرنامه

  یشیمناطق آما دانشجویی يهاشبکهعملکرد  نحوه بر بازخورد ارائه و یابیارزش ش،یپا نظارت، )7

 شنهادیو پ هادانشگاهتوسعه آموزش  ییدانشجو يهاتهیکم يهامشکالت و چالش یو بررس ییشناسا )8

 مناسب يهاحل راه

 از کشور سطح در ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت يسازبستر و یرساناطالع ارتباط، يبرقرار )9

 :طرق

ــگاه ییدانشــجو يهاتهیمداوم با کم ارتباط. الف ــور يهادانش ــبکهارتباط با  قیاز طر کش  ش

  یشیمنطقه آماکالن هر  دانشجویی

 يکشور یعموم مجمع و يکشور يهانشست يبرگزار. ب

 يکشور يهاجشنواره و هاشیهما يبرگزار .پ

 ... و يمجاز يفضا ات،ینشر از اعم مختلف يهارسانهتعامل با . ت
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 علوم پزشکی توسعه آموزشیی دانشجوهاي کمیته نامهاساس يبازنگر )10

 :اعضا -2-8

 :از عبارتند کمیته نیا ياعضا

 کمیته رئیسعضو و  عنوان به وزارت مطالعات مرکز رییس )1

به پیشنهاد اعضاي کمیته و موافقت  کمیته ریدبعضو و به عنوان  یکی از اعضاي دانشجویی کمیته )2

 رییس کمیته

  کمیته سیرئ انتخاب به وزارت مطالعات مرکز یآموزش کارشناس کی )3

به عنوان عضو  )ریدب شامل( کشور سراسر يهادانشگاه ییدانشجو يهاتهیکم انیدانشجو از نفر ازدهی )4

 یعموم مجمع انتخاب به البدلاصلی و دو نفر به عنوان عضو علی

 شــانیا تیفعال حســن بر ،يمرکز کمیته ياعضــا و ریدب احکام صــدور ضــمن وزارت مطالعات مرکز سیرئ

 .کندیم تیحما جلب شانیا يهاتیفعال يبرا ازین صورت در و نموده نظارت

کمیته  ،نمایدن تیفعال اساسنامه وظایف محوله در این چارچوب در يمرکز اعضاي کمیته چنانچه :1تبصره 

هاي عضو ارائه نموده و در صورت تواند بازخورد شفاهی و کتبی در مورد فعالیتمشورتی دانش آموختگان می

 .باشدیم کمیته مرکزي رییستأیید نهایی بررسی و نیاز، لغو عضویت عضو کمیته مرکزي منوط به 

  :دبیر کمیته -3-8

 يمرکز تهیکم ياعضا انیم از ،برگزاري انتخاباتکه با  است مرکزي کمیته اعضاي از یکی مرکزي کمیته دبیر

 پزشکی آموزش حوزه در و اجرایی علمی فعالیت یا و در آموزش پژوهش سوابق داراي و اندشده نامزد که

د. نشودو نفر منتخب کمیته مرکزي بر اساس اکثریت آرا به رئیس کمیته معرفی می شود،انتخاب می باشندمی

 بالمانع دبیر مجدد انتخاب .باشدیم سال کی مدتانتخاب نهایی دبیر به  ولؤمسرئیس مرکز مطالعات وزارت 

 .است

و مختلف  يهاکارگروه نیب یو هماهنگ کمیته فیمرتبط با وظا تیریاداره جلسات و مدموظف به  دبیر

 باشد.هاي کمیته میدر مورد فعالیتوزارت مرکز مطالعات رییس پاسخگویی به 

 هاي کمیته مرکزي:کارگروه -4-8

 شود:هاي کمیته مرکزي با هدف اجراي وظایف کمیته مرکزي و حداقل با عناوین زیر تشکیل میکارگروه

ــارگروه )1 ــیابی ک ــارگروه :ارزش ــن ک ــایف ای ــه وظ ــت کمیت ــزارش فعالی ــی گ ــعه بررس ــاي توس ه

موانـع و ابهامـات پـیش آمـده هـا و ارائـه بـازخورد و پیشـنهاد در راسـتاي رفـع آموزش دانشگاه

 باشد.می

ــن کــارگروه: یآموزشــ کــارگروه )2 ــعمل مــدل طراحــی، اجــرا و ارزشــیابی وظــایف ای  جــامع یاتی

  باشد.یان در حوزه آموزش پزشکی میدانشجو توانمندسازي يبرا
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 طلبی تالش در راستاي حمایت ریزي وبرنامه وظایف این کارگروهپژوهش در آموزش:  کارگروه )3

 .باشدها میهاي پژوهش در آموزش با توجه به نیازهاي دانشگاهبراي اجراي طرح

پاسخگویی هماهنگی شبکه دانشجویی کالن مناطق و  وظایف این کارگروه کارگروه روابط عمومی: )4

 باشد.هاي توسعه آموزش سراسر کشور میبه سؤاالت، پیشنهادها و انتقادات کمیته

 :يمرکز تهیکم جلسات -5-8

 نحوه برگزاري جلسات -1-5-8

امکان برگزاري جلسات به صورت  .برگزار خواهد شد بار هر ماه یک حداقل يمرکز کمیتهجلسات  )1

 .مجازي هم وجود دارد

 ابد.ییم تیرسم تهیکم ياعضا مطلق تیاکثرمرکزي با حضور  کمیتهسات جل )2

 .است معتبر نیحاضر مطلق تیاکثر يرأ با يمرکز کمیته مصوبات )3

 يمرکز يشورا مصوبات -2-5-8

کالن مناطق آمایشی در دانشجویی هاي مرکزي به شبکهکمیته ارائه شده از طرف گیري هاي تصمیمتمامی 

مرکزي بنا به موقعیت و وضعیت هر کالن منطقه آمایشی قابلیت کمیته هاي گیريتصمیمباشد. قالب پیشنهاد می

 اجرا خواهد داشت.

 بعد دو هفته حداکثر ظرف دیبا العادهفوق جلسه ،يمرکز کمیتهجلسات  تیدر صورت عدم رسم -3-5-8

 .یافت خواهد یترسم ي از اعضاتعداد هر با جلسه نیا. گردد لیتشک

کمیته  متناوب یرسم جلسه 4 ای یمتوالرسمی  جلسه 2بیش از  در اعضا از کی هر که یصورت در -4-5-8

 .شودیم یتلق يمرکز کمیته عضویت در از انصراف منزله به باشند، نداشته حضور مرکزي

 جایگزینی عضو انصراف دهنده و یا لغو عضویت شده، فردي را از میان برايکمیته مرکزي رئیس  -5-5-8

 نماید.هاي دانشگاهی انتخاب میدبیران کمیتهو سپس البدل اعضاي علی

ییـد رئـیس کمیتـه بـه اطـالع أهـاي مـورد تتصـمیم گیـري يمرکـز تـهیکمهـر جلسـه  انیدر پا -6-5-8

رسـد تـا در صـورت صـالحدید مـدیران یمـسراسـر کشـور  منـاطق کـالن ییدانشـجو يهـاشبکه رانیدب

 ها اقدامات الزم انجام پذیرد.مراکز مطالعات دانشگاه

 

 آموختگان دانش مشورتی تهیکم: 9 ماده

تشکیل مرکزي  تهیکم يهاتیاز فعال مشورتیي و فکر تیحما یدانش آموختگان با هدف کل مشورتی تهیکم

 .گرددمی

 :اعضا -1-9

 شرایط عضویت اعضا: -1-1-9
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 وزارتبه تشخیص رئیس مرکز مطالعات  فعالیت در حوزه توسعه آموزشدرخشان سابقه  )1

  وزارتمرکز مطالعات رئیس یید أبه تاي حسن اخالق حرفه )2

 در طی پنج سال اخیر آموختگیدانش )3

 انتخاب اعضا: -2-1-9

 شوند.دبیر این کمیته به وسیله رییس مرکز مطالعات وزارت انتخاب میاعضا و 

  :فیوظا شرح -2-9

  يمرکز کمیتهبه  حقوقی ی وآموزش ،یعلم يهانهیزم در مشورت ارائه )1

کشور جهت بهره مند کردن  یعلم يهاطهیو افراد سرشناس ح يافتخار يارتباط با اعضا يبرقرار )2

 آنها یاز نظر مشورت ییدانشجو تهیکم

 بررسی درخواست نامزدها براي احراز صالحیت عضویت در کمیته مرکزي پیش از مجمع عمومی )3

نبوده و منوط به  ي، ضروريمرکز کمیته در جلسات دانش آموختگان مشورتی تهیکم يشرکت اعضا -3-9

 .باشدمی يمرکز تهیکم ياعضا از یمین از شیب ای يمرکز کمیته ریا دبی رییسدعوت 

 .است يأبدون حق ر يمرکز کمیته جلساتدر  تهیکم اعضاي اینشرکت  -4-9

در صــورت تخلــف اعضــاي ایــن کمیتــه، دبیــر کمیتــه مرکــزي یــا اکثریــت مطلــق اعضــاي کمیتــه  -5-9

 .مرکز مطالعات وزارت ارائه کنند رییستوانند پیشنهاد حذف عضویت وي را به مرکزي می

 

 کشور سراسر ییدانشجو يهاتهیکم یعموم مجمع: 10 ماده

شکل از تمامی دبیران کمیته شجویی هاي مجمع عمومی مت شگاهمراکز مطالعات دان عالوه دو نفر از  بهها دان

ــاي فعال هر یک از این کمیته ــجویی به می هااعض ــیله دبیر کمیته دانش ــد که به وس مدیر مرکز مطالعات باش

 شوند. معرفی می انتخاب و مرکز مطالعات دانشگاه مدیر توسطشوند و پیشنهاد می دانشگاه

 وظایف مجمع: -1-10

 تصمیم گیري در مورد تغییرات پیشنهادي کمیته مرکزي در مورد اساسنامه  )1

 انتخاب اعضاي کمیته مرکزي )2

 بررسی گزارش ساالنه کمیته مرکزي و ارائه بازخورد  )3

 هاي دانشجویی تبادل تجارب کمیته )4

 .است معتبر نیحاضر مطلق تیاکثر يرأ کسب با یعموم مجمع يهايریگ میتصم: 1تبصره 

 شوند.یید رییس مرکز مطالعات وزارت مصوب میأهاي تغییر اساسنامه پس از ت: تصمیم گیري2تبصره 

 اعضا: -2-10
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تواند حداکثر سه شرکت کننده در مجمع عمومی داشته باشد که هر سه دانشجو داراي حق هر دانشگاه می

  باشند.حق رأي می نامزدي و

 : یعموم مجمع جلسات -3-10

بار در سال در جنب همایش کشوري آموزش علوم پزشکی تشکیل جلسه  مجمع عمومی حداقل یک )1

 خواهد داد.

 یابد.رسمیت می اعضا مطلق تیاکثرجلسات مجمع عمومی با حضور  )2

کمیتــه مرکــزي یــا بــه پیشــنهاد نصــف  دبیــر مجمــع عمــومی بــر اســاس دعــوتالعــاده وقفجلســات  )3

 تشکیل خواهد شد.  رییس کمیتهیید أو پس از تهاي دانشجویی کشور دبیران کمیته

ماه بعد العاده باید ظرف حداکثر یک در صورت عدم رسمیت جلسات مجمع عمومی، جلسه فوق تبصره:

 این جلسه با هر تعداد رسمی خواهد بود.. تشکیل گردد

 : يمرکز تهیکم ياعضا انتخابات -4-10

اند، براي عضویت در را داشته این حیطهمندان آموزش پزشکی که سابقه فعالیت مؤثر در عالقه -1-4-10

انتخاب  سال کی مدت گردند و براساس کسب اکثریت آرا در مجمع عمومی رسمی بهنامزد می کمیته مرکزي

 .خواهند شد

مرکز هاي خود تا یک ماه قبل از مجمع، به همراه رزومه فعالیت امزدها باید آمادگی خود را بهن -2-4-10

ــط  .ارائه کنندمطالعات وزارت  ــورت ابتدایی توس ــت افراد به ص ــورتی کمیته درخواس  دانش آموختگانمش

شده و  شرایط، جهت رأي، رییس کمیتهیید أپس از تبررسی  مومی معرفی گیري به مجمع عنامزدهاي داراي 

  .شوندمی

باشد که به شرح زیر مرکزي شامل سه حیطه می کمیتهدرخواست نامزدي  صالحیت موارد بررسی -3-4-10

 است:

 آموزش علوم پزشکی با ارزش یک سوم امتیاز کلتوسعه الف) رزومه فعالیت در 

 مرکزي با ارزش یک سوم امتیاز کل کمیتهب) نامه انگیزشی فعالیت در 

 مرکزي با ارزش یک سوم امتیاز کل کمیتهج) برنامه اجرایی جهت فعالیت در 

توسعه آموزش  دانشجویی مرکزي کمیتهانتخابات  شیوه نامهحوه بررسی هر یک از موارد فوق در نتبصره: 

تأیید رییس مرکز مطالعات وزارت توسط تیم دانشجویی تدوین کننده این اساسنامه تهیه و به که  وزارت

 رسد تعیین خواهد شد. می

حضوري اعضاي مجمع با نامزدها و سوابق ایشان و محدودیت زمانی  ییبا عنایت به ضرورت آشنا -4-4-10

 کمیته مرکزي)دانشجویی (دو برابر تعداد اعضاي از دانشجویان  نفر 22حداکثر موجود براي برگزاري مجمع، 

 شوند. میبر اساس جمع امتیاز در هر سه حیطه فوق به عنوان نامزد به مجمع عمومی معرفی 
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 انتخاب بیش از یک نفر از هر دانشگاه در کمیته مرکزي بالمانع است. -5-4-10

 

 یبانی: پشت11 ماده

نهادها و  هاي سایرو جلب حمایت هاکمیته دانشجویی مراکز مطالعات دانشگاهحمایت و پشتیبانی  -1-11

 است. همان دانشگاهعهده مرکز مطالعات  رب دانشگاههاي داخل و خارج سازمان

مرکز و شبکه منطقه آمایشی بر عهده به عهده مرکز مطالعات وزارت  مرکزيکمیته حمایت و پشتیبانی  -2-11

 است.دانشگاه دبیرخانه کالن منطقه آمایشی مطالعات 

 

 

وزارت بهداشت، تأیید معاون محترم آموزشی به  81/7/1397تبصره در تاریخ  5و  ماده 11 در اساسنامهاین 

 .باشده است و از زمان ابالغ الزم االجرا میرسیددرمان و آموزش علوم پزشکی 


