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 شرح وظایف کمیته
 

 یآموزش توسعه یهاتیفعال در مشارکت جهت انیدانشجو جذب و قیتشو ،یسازآگاه - 1

 :طرق از پزشکی علوم آموزش زمینه در یپزشک علوم انیدانشجو یتوانمندساز جهت در یبسترساز -2

 انیدانشجو یازهاین بر یمبتن یپزشک علوم آموزش با مرتبط آموزشی یهادوره و هاکارگاه نارها،یسم برگزاری. الف      

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

 یپزشک علوم آموزش با مرتبط یالمللنیب و یمل یآموزش یهابرنامه در انیدانشجو شرکت از تیحما جلب. پ    

 :قیطر از یپزشک علوم آموزش حوزه در ییدانشجو تجارب تبادل و تعامل جهت یبسترساز و یرساناطالع ارتباط، یبرقرار -3

  یدانشگاه برون و درون جلسات. الف    

 هاجشنواره و هاشیهما. ب    

 ... و یمجاز یفضا ات،ینشر از اعم مختلف یهارسانه. پ   

 مرکز یهاتیفعال چارچوب در وزارت یپزشک علوم آموزش در ینوآور و تحول هایبسته یساز ادهیپ در فعال مشارکت -4

 :  قیطر از دانشگاه مطالعات

   یپزشک علوم آموزش در ینوآور و تحول یهابسته با انیدانشجو یآشناساز. الف       

  تحول یهابسته یساز ادهیپ جهت در دانشگاه یهاپروژه در یهمکار. ب       

 هادانشگاه توسط شده رفتهیپذ ژهیو یهاتیمأمور انجام در مشارکت. پ       

 آنها یروزرسان به و تحول یهابسته لیذ اقدامات نقد در مشارکت. ت       

  محوله یهایابیارز و یابیخودارز ،یفیک یهایابیارز در مشارکت. ث       

 ییدانشجو یهاتهیکم یهایابیارزش در مشارکت و یابیخودارز -5

 تهیکم یهاتیفعال ویآرش هیته و یمستندساز و دانشگاه مطالعات مرکز تیساوب در ییدانشجو تهیکم صفحه داشتن نگه روزبه --6

 ییدانشجو

 و اجرا ،یطراح ،یازسنجین از اعم یدرس یزیربرنامه نهیزم در دانشگاه مطالعات مرکز یهاتیفعال در مشارکت و یهمکار -7

 یابیارزش

 :طرق از آموزشی یهاتیفعال یهایابیارزش نهیزم در دانشگاه مطالعات مرکز یهاتیفعال در مشارکت و یهمکار -8

 یآموزش یندهایفرآ و کارکنان ،یعلم أتیه یاعضا دوره، برنامه، یهایابیارزش بازخورد و اجرا ،یطراح در مشارکت. الف       

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

 و یآموزش نوآورانه یهادهیا یهایابیارزش و اجرا ،یطراح نهیزم در دانشگاه مطالعات مرکز یهاتیفعال در مشارکت و یهمکار -9

 آموزش در پژوهش

  یکاربرد محصول به دهیا لیتبد و یآموزش یندهایفرا یمستندساز جهت در انیدانشجو آموزش یبرا یبسترساز -10

 از یالمللنیب و یمل مجامع و هاشیهما در انیدانشجو یآموزش نوآورانه یهاطرح و هاپژوهش جینتا ارائه از تیحما جلب -11

  دانشگاه مطالعات مرکز تیریمد با یهماهنگ قیطر
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 دانشگاه مطالعات مرکز مدیریت با دانشجویان برای پزشکی علوم آموزش با مرتبط کتب ترجمه و تألیف -12

 

 

 


