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بسمه تعالی

ماده  -1مقدمه
دانشجویان یکی از ذینفعان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود ساز و کار دائمی برای بهرهگیری از مشارکت آنان در مسیر بهبود
نظام آموز شی ضروری ا ست .سازماندهی ،هماهنگی و ان سجام بی شتر فعالیتهای دان شجویی و ا ستفاده از ظرفیتهای ای شان در
تو سعه آموزش علوم پز شکی در سطوح مختلف اعم از وزارتی ،دان شگاهی و برنامههای آموز شی نیاز به یک ت شکل ساختارمند
دان شجویی را در مراکز مطالعات و تو سعه آموزش علوم پز شکی آ شکار می سازد .برای د ستیابی به این مهم ،از سال  1389کمیته
مشورتی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه طبق ابالغ وزارت متبوع در مرکز مطالعات دانشگاه ارومیه تشکیل گردید.

ماده  -2هدف کلی
ارتقای کیفیت آموزش از طریق تقویت مشارکت دانشجویان در حوزه توسعه و نوآوری آموزش علوم پزشکی و تبدیل شدن ایشان
به حمایتطلبان ارتقای آموزش خود

ماده  -3ساختار کمیته
این کمیته از نظر ساختاری شامل سرپرست کمیته ،کارشناس کمیته ،دبیر دانشجویی کمیته و اعضا کمیته می باشد.
-

مدیر مرکز مطالعات دانشگاه سرپرست کمیته

-

کارشناس دفتر استعداد درخشان ،کارشناس کمیته

-

یکی از دانشجویان استعداد درخشان با انتخاب خود دانشجویان بعنوان دبیر کمیته.

-

اعضا دانشجویی این کمیته شامل  2نفر از دانشکده پزشکی (یک نفر از مقطع علوم پایه و یک نفر از مقطع انترنی) 2 ،نفر
از دانشکده پیراپزشکی 2 ،نفر از دانشکده پرستاری و مامایی 2 ،نفر از دانشکده بهداشت  2 ،نفر از دانشکده داروسازی و
 2نفر از دانشکده دندانپزشکی خواهد بود که با پیشنهاد کارشناس دفتر استعدادهای درخشان و موافقت سرپرست کمیته
انتخاب و منصوب خواهند شد.

تبصره  : 1جلسات کمیته دانشجویی هر سه ماه یکبار تشکیل میگردد.
تبصره  :2مسئولیت نظارت بر حسن اجرای مصوبات بر عهده مدیر مرکز مطالعات دانشگاه می باشد.
تبصره  :3مسئولیت پیگیری اجرای مصوبات بر عهده کارشناس دفتر استعداد درخشان دانشگاه می باشد.
تبصره  :4مدت عضویت اعضای کمیته یکسال می باشد
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ماده  -4شرح وظایف کمیته
از کمیته دانشجویی انتظار می رود فعالیت های زیر را انجام دهند:
 - 1آگاهسازی ،تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیتهای توسعه آموزشی
 -2بسترسازی در جهت توانمندسازی دانشجویان علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از طرق:
الف .برگزاری سمینارها ،کارگاهها و دورههای آموزشی مرتبط با آموزش علوم پزشکی مبتنی بر نیازهای دانشجویان
ب .ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکلهای دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی
پ .جلب حمایت از شرکت دانشجویان در برنامههای آموزشی ملی و بینالمللی مرتبط با آموزش علوم پزشکی
 -3برقراری ارتباط ،اطالعرسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تجارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از طریق:
الف .جلسات درون و برون دانشگاهی
ب .همایشها و جشنوارهها
پ .رسانههای مختلف اعم از نشریات ،فضای مجازی و ...
 -4مشارکت فعال در پیاده سازی بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب فعالیتهای مرکز
مطالعات دانشگاه از طریق:
الف .آشناسازی دانشجویان با بستههای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی
ب .همکاری در پروژههای دانشگاه در جهت پیاده سازی بستههای تحول
پ .مشارکت در انجام مأموریتهای ویژه پذیرفته شده توسط دانشگاهها
ت .مشارکت در نقد اقدامات ذیل بستههای تحول و به روزرسانی آنها
ث .مشارکت در ارزیابیهای کیفی ،خودارزیابی و ارزیابیهای محوله
 -5خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابیهای کمیتههای دانشجویی
 --6بهروز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وبسایت مرکز مطالعات دانشگاه و مستندسازی و تهیه آرشیو فعالیتهای کمیته
دانشجویی
 -7همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامهریزی درسی اعم از نیازسنجی ،طراحی ،اجرا و
ارزشیابی
 -8همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه ارزشیابیهای فعالیتهای آموزشی از طرق:
الف .مشارکت در طراحی ،اجرا و بازخورد ارزشیابیهای برنامه ،دوره ،اعضای هیأت علمی ،کارکنان و فرآیندهای آموزشی
ب .مشارکت در ارزشیابی سیاستها و آییننامههای آموزشی مرتبط با دانشجویان
 -9همکاری و مشارکت در فعالیتهای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه طراحی ،اجرا و ارزشیابیهای ایدههای نوآورانه آموزشی و
پژوهش در آموزش
 -10بسترسازی برای آموزش دانشجویان در جهت مستندسازی فرایندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردی
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 -11جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهشها و طرحهای نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایشها و مجامع ملی و بینالمللی از
طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه
 -12تألیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویان با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه

ماده  -5شرایط عضویت دانشجویان در کمیته
این کمیته شامل دانشجویان فعال و عالقهمند به فعالیت در عرصه توسعه آموزش است که حائز شرایط زیر میباشند:
 -1عالقهمندی به فعالیتهای توسعه آموزشی (سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در طرحهای
پژوهش در آموزش یا داشتن ایدههای نو برای ارتقای آموزش و)...
 -2احراز معدل حداقل  14در آخرین نیمسال تحصیلی
 -3عدم سوء رفتار حرفهای

این آئین نامه در  5ماده و  4تبصره در تاریخ  1399/12/26در شورای آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده است
و از زمان ابالغ الزم االجرا میباشد.
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