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 یلاعت همسب

 اساسنامه

 علوم پزشکی آموزش  توسعه کمیته دانشجویی 

 بابل و خدمات بهداشتی درمانی علوم پزشکی دانشگاه

این  .کند میهای آن فعالیت  ته دانشجویی، واحدی است که زیر نظر مرکز مطالعات دانشگاه و در راستای سیاستکمی

 .باشد کمیته متشکل از دانشجویان عالقمند بدون محدودیت رشته و دانشگاه می

 وظایف شرح :1 ماده

و در چارچوب  کلی رسالتاین کمیته در راستای . مرکز مطالعات دانشگاه است در چارچوب فعالیت کمیته دانشجویی

 :نماید فعالیت میکز مطالعات دانشگاه در موارد زیر مر های ها و برنامه سیاست

 های توسعه آموزشی تشویق و جذب دانشجویان جهت مشارکت در فعالیت سازی، آگاه (1

 :های علوم پزشکی در زمینه آموزش علوم پزشکی از راه دانشجویانبسترسازی در جهت توانمندسازی  (2

 مبتنی بر نیازهای دانشجویانپزشکی علوم های آموزشی مرتبط با آموزش  ها و دوره برگزاری سمینارها، کارگاه( الف

 های دانشجویی در زمینه آموزش علوم پزشکی ارائه مشاوره به دانشجویان و تشکل( ب

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

ارب دانشجویی در حوزه آموزش علوم پزشکی از رسانی و بسترسازی جهت تعامل و تبادل تج برقراری ارتباط، اطالع (3

 :طریق

 جلسات درون و برون دانشگاهی( الف     

 ها ها و جشنواره همایش( ب     

 ... ، فضای مجازی و های مختلف اعم از نشریات رسانه( پ     

های  فعالیتهای تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی وزارت در چارچوب  سازی بسته مشارکت فعال در پیاده (4

 :مرکز مطالعات دانشگاه از طریق

 های تحول و نوآوری در آموزش علوم پزشکی بستهبا آشناسازی دانشجویان ( الف     

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

 ها شده در دانشگاه های ویژه پذیرفته مشارکت در انجام مأموریت( پ     

 ها های تحول و بروزرسانی آن مشارکت در نقد اقدامات ذیل بسته( ت     
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 های محوله ارزیابی خودارزیابی وکیفی، های  مشارکت در ارزیابی( ث     

 های دانشجویی های کمیته خودارزیابی و مشارکت در ارزشیابی (5

ندسازی و تهیه آرشیو مستو  سایت مرکز مطالعات دانشگاه بروز نگه داشتن صفحه کمیته دانشجویی در وب (6

 دانشجوییهای کمیته  فعالیت

ریزی درسی اعم از نیاز سنجی، طراحی،  های مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه برنامه همکاری و مشارکت در فعالیت (7

 اجرا و ارزشیابی

 :طرقآموزشی از  های فعالیت  های مرکز مطالعات دانشگاه در ارزشیابی همکاری و مشارکت در فعالیت (8

، کارکنان و  ت علمیأ، اعضای هی ، دوره های برنامه مشارکت در طراحی، اجرا و بازخورد ارزشیابی( الف     

 یندهای آموزشیآفر

 های آموزشی مرتبط با دانشجویان نامه ها و آیین مشارکت در ارزشیابی سیاست( ب     

های نوآورانه  طراحی، اجرا و ارزشیابی ایدههای مرکز مطالعات دانشگاه در زمینه  همکاری و مشارکت در فعالیت (9

 آموزشی و پژوهش در آموزش

 یندهای آموزشی و تبدیل ایده به محصول کاربردیآسازی برای آموزش دانشجویان در مستندسازی فر بستر (11

ها و مجامع ملی و  های نوآورانه آموزشی دانشجویان در همایش ها و طرح جلب حمایت از ارائه نتایج پژوهش (11

 المللی از طریق هماهنگی با مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه بین

 مدیریت مرکز مطالعات دانشگاه زیر نظر لیف و ترجمه کتب مرتبط با آموزش علوم پزشکی برای دانشجویانأت (12

 عضویت شرایط :2 ماده

 :باشند نیز زیر شرایط حائز که است آموزش توسعه عرصه در فعالیت به مند عالقه این کمیته شامل دانشجویان فعال و 

همکاری در  ،سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش)های توسعه آموزش  مندی به فعالیت عالقه (1

 ...( های نو برای ارتقای آموزش و داشتن ایده ،های پژوهش در آموزش طرح

 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 14احراز معدل حداقل  (2

 ای به تایید معاونت آموزشی دانشکده محل تحصیل دانشجو سوء رفتار حرفهعدم  (3
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 کمیته دانشگاهی ساختار :3 ماده

کمیته دانشجویی توسعه آموزش یکی از اعضای دانشجویی این کمیته است که در اولین جلسه شورای  دبیر :دبیر (1

دبیر  .گردد برای یک سال انتخاب می هاگشناد تاعلاطم زکرم ریدم دییات اب ومرکزی کمیته با حداکثر مطلق آرا 

های مختلف و پاسخگویی  مرتبط با کمیته، هماهنگی بین کارگروهوظایف کمیته موظف به اداره جلسات و مدیریت 

 .های کمیته است به مدیر مرکز مطالعات در مورد فعالیت

 جمله از اداری امور پیگیری جهت کمیته اعضای انتخاب بهیکی از اعضای شورای مرکزی  :داخلی مدیر (2

 داخلی امور ساماندهی و کار تقسیم اهداف، زمانبندی جلسات، امکانات و تاریخ تدارک تجهیزات، بودجه، درخواست
 .گردد یم انتخاب داخلی مدیر عنوان به کمیته

 نمایندگی به مختلف آموزشی و اداری های برنامه و جلسات در تواند مدیر داخلی به درخواست دبیر کمیته می :1تبصره 

 .نمایدشرکت  او از

 .گردد مدیر داخلی کمیته منصوب می عنوان به گیری از میان اعضای شورای مرکزی یک نفر با رأی: 2تبصره 

 های زبان سایر از علمی استفاده بواسطة جهان روز علم در پژوهش امروزه که آنجایی از :پژوهش و ترجمه تیم (3

 علمی، متون ترجمه های کارگاه برگزاریبا اهدافی همچون  ترجمه و پژوهش تیم ، است پذیر امکان جهان زنده
 در پژوهش های زمینه بررسی آماری، افزارهای نرم با کار های کالس برگزاری جهان، روز مقاالت و ها کتاب ترجمه

 های پژوهش انجام جهت دانشگاهی درون های ظرفیت بررسی جهان، یپژوهش روز های حوزه شناخت آموزش،
  .گردد یمتشکیل  تحقیقات گسترش جهت آموزشی سیستم ضعف و قوت نقاط بررسی و کاربردی

 .شود می منصوب تیم سرپرست عنوان به گیری از میان اعضای شورای مرکزی یک نفر با رأی: 3تبصره 

 دانشجویان افکار در بستن نقش آن به تبع و کمیته های فعالیت نمایش های راه ترین مهم از یکی :تبلیغات تیم (4

 سرپرستی به تبلیغات تیم ،مهم این فلذا به منظور دستیابی به. است صحیح تبلیغات پویا، و هدفمند تشکلی بعنوان

 محتواهای تولید جمله از کمیته تبلیغاتی های نیازمندی سازی از اعضای شورای مرکزی به منظور مرتفع نفر یک

 تولید ،ون دانشگاهیرهای درون و ب مراسم ویژه های کلیپویدئو  تولید تصویری، و صوتی ،تبلیغاتی، آموزشی

 های فراخوان نیاز مورد محتوایآوری  فراهم و های متفاوت جشنواره ، ساخت بروشورهای موردنیازآموزشی های پمفلت

 .گردد یمتشکیل  کمیته اجرایی-آموزشی های برنامه

 .شود می منصوب تیم سرپرست عنوان به گیری از میان اعضای شورای مرکزی یک نفر رأیبا : 4تبصره 

است  دانشجوییترین تیم کمیته  محوریها  تیم آموزش و برگزاری کارگاه :ها و برگزاری کارگاه تیم آموزش (5

 .طلبد می زیادو بار مسئولیت  گسترده حوزه وظایف ترین دانشجویان را بواسطة ترین و باانگیزه فعال که حضور پیوستة
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و به درخواست گستره وسیع  باهای آموزشی علوم پایه و علوم بالینی  برگزاری کارگاههایی همچون  فعالیت

روز جهان، بررسی  یعلم نوینهای  آموزشی در زمینه های فعالیت ، بررسی و طراحی زمینهدانشجویان دانشگاه

پیگیری ارزشیابی و نظر سنجی مداوم در مورد نحوه  ان نقاط ضعف،نقایص آموزشی دانشگاه و تالش برای جبر

جهت بررسی آموزشی اساتید  ها دانشکده دفاتر توسعه با همکاری های مختلف آموزشی دانشگاه، آموزش در بخش

 .باشد های معرفی این تشکل دانشجویی بعنوان یک مجموعه فعال و سودمند می ترین شاخصه جزء اساسی

 .شود می منصوب تیم سرپرست عنوان به گیری از میان اعضای شورای مرکزی یک نفر رأیبا : 5تبصره 

ها، جذب اعضای جدید، طراحی  ها، فراخوان برنامه معرفی فعالیت هایی همچون وظیفه :مسئول روابط عمومی (6

 کمیتهاعضای  نامی ثبت پرونده بایگانیهای داخل و خارج دانشگاهی و  ایجاد دفتر مکاتبات جهت ارتباط ،نام فرم ثبت

 .باشد عهده مسئول روابط عمومی می دانشجویی بر

 .گردد مسئول روابط عمومی منصوب می عنوان به گیری از میان اعضای شورای مرکزی یک نفر با رأی: 6تبصره 

 دانشجویی کمیته جلسات :4 ماده

جلسات کمیته فقط با حضور حداقل نصف اعضاء  .بایست حداقل هر ماه یکبار برگزار گردد جلسات کمیته دانشجویی می

 .یابد رسمیت می

بایست ظرف   در صورت عدم حضور حداقل نصف اعضای شورای مرکزی در هریک از جلسات کمیته، می: 7تبصره 

 .ای تشکیل گردد العاده هفته جلسه فوق 2حداکثر 

انصراف وی از عضویت  ةکمیته، به منزلبار هر یک از اعضای شورای مرکزی در جلسات  3غیبت بیش از : 8تبصره 

 .در شورای مرکزی تلقی خواهد شد

صالحدید مدیر مرکز مطالعات دانشگاه و در پیشنهاد اعضا و بنا بر شورای مرکزی در برخی از جلسات : 9تبصره 

مختلف دانشکده توان از برخی از مسئولین آموزشی در سطوح  شده برای کمیته، می راستای دستیابی به اهداف کلی تعیین

 .به عمل آورد و دانشگاه دعوت

باشند و فقط در صورت موافقت  االجرا می مصوبات شوراهای مرکزی پیشین برای شوراهای بعدی الزم: 11تبصره 

)حداقل دو سوم 
 

 
 .ها را به حالت تعلیق در آورد توان آن اعضای شورای جدید می( 

به تأیید مدیر مرکز  23/11/1397و در تاریخ تبصره تنظیم  11ماده و  4در این اساسنامه 

مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل 

 .رسیده است


