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  :تعاریف ً اختصارات -1ادهم

 :ثِ ضرح زیر هی ثبضذِ هرفتِ در ایي ضیَُ ًب اصغالحبت ثِ کبر 1-1

 ، درهبى ٍ آهَزش پسضکی تضاٍزارت ثْذ وزارت:

 گٌبثبد یداًطگبُ علَم پسضکی ٍ خذهبت ثْذاضتی درهبً دانطگاه:

 هرکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی داًطگبُ مرکس مطالعات دانطگاه:

 داًطگبُتَسعِ آهَزش ی َیکویتِ داًطج کمیته دانطجویی:

 ثبضذ.  هی (PhDٍ دکترای تخصصی) هقغع دکترای حرفِ ایکبرضٌبسی ارضذ،  برضٌبسی،ک، کبرداًیضبهل هقبعع  دامنه ضیوه نامه:

 : مامٌریت -2ماده

 :هرکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی داًطگبُ علَم پسضکی گٌبثبد هَارد زیر را ٍظیفِ ٍ رسبلت خَیص هی داًذ ییکویتِ داًطجَ

 ارتقبء کوی ٍ کیفی آهَزش داًطگبُّبی تَسعِ ٍ  ًیبز سٌجی آهَزضی ٍ ّوکبری در ثرًبهِ -

 ّبی آهَزضی ّب ٍ تَسعِ عرضِ خذهبت آهَزضی ٍ پژٍّطی ّوکبری در جْت ثْجَد رٍش -

 اصالحی ٍ هطبرکت در عراحی ٍ اجرای ثرًبهِ ّبی آهَزضی ٍ پژٍّطی در راستبی تَسعِ آهَزش پسضکی ّبیارائِ پیطٌْبد -

 ثبز خَرد ًتبیج در چبرچَة هقررات هرثَعِریسی درسی اسبتیذ از عریق کوک ثِ ثرًبهِ -

 کوک ثِ ارتقبء فٌَى ٍ تَسعِ کبرثرد ٍسبیل ٍ رسبًِ ّبی آهَزضی -

 ارتجبط فعبل ثب کویتِ تحقیقبت داًطجَیی ٍ ضَرای پژٍّص در آهَزش هرکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی -

 ّبی آهَزضی ٍّصّبی تحقیقبتی ٍ هطبرکت در اًجبم پژ عراحی ٍ پیطٌْبد عرح -

 ارتجبط ثب اسبتیذ ٍ ارائِ هقبالت علوی داًطجَیی ثرای چبح در ًطریبت ثب راٌّوبیی آًبى -

طجَیبى جْت تحقق تَسعِ آهَزش علَم پسضکی در داًطگبُ پیطٌْبد ٍ هطبرکت در ثرگساری کبرگبُ -  ّبی آهَزضی در جْت تَاًوٌذسبزی دًا

 هسئَلیي آهَزضی داًطگبُایجبد پل ارتجبعی ثیي داًطجَیبى ٍ  -

ّوکبری در عراحی ٍ اجرای ًظبم ارزیبثی ٍ ارزضیبثی ثرًبهِ ّبی آهَزضی ٍ درسی ٍ فعبلیت آهَزش دٌّذگبى ٍ ٍاحذّبی ارائِ خذهبت از  -

 عریق ارائِ ثبزخَردّبی ثِ هَقع ٍ هٌبست در چبرچَة ٍظبیف هحَلِ

 : دًرنما -3ماده

ریسی ضذُ ٍ هستور ٍ اجرای تحقیقبت آهَزضی هٌبست ٍ ایجبد فرٌّگ تعْذ بم فعبلیت ّبی علوی ثرًبهِثب اًج است کِثر آى  داًطجَییکویتِ 

هبدی ٍ هعٌَی آًبى ٍ تطریک هسبعی در پبیص هستور  ّبیٍ هسئَلیت، تالش ٍ ّوکبری هجذاًِ ثب هسئَلیي ٍ اسبتیذ داًطگبُ ٍ جلت حوبیت

طگبُ در جْت ارتقبء ٍ تَسعِ  طگبٍُضعیت آهَزضی دًا پژٍّص ٍ داًطجَیی ثَدُ ٍ ثب ، ّبی هوتبز در ثخص آهَزش کوی ٍ کیفی، یکی از دًا
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ًبظر ٍ آهَزضی پَیب داضتِ ٍ از جذیذتریي ضیَُ  ،اهیذ، ًطبط ٍ تَفیق را در داًطجَیبى داًطگبُ ثتَاًذ دست یبثی ثِ ًتبیج ثی ًظیر آهَزضی

 .دثرخَردار گرد یبدگیری در ثخص ّبی ًظری، عولی ٍ ثبلیٌی -ّبی یبددّی

 ىدف: -4ماده

طجَیبى در حَزُ تَسعِ ٍ ًَآٍری آهَزش علَم پسضکی ٍ تجذیل ضذى ایطبى ثِ حوبیت ارتقبی کیفیت آهَزش  از عریق تقَیت هطبرکت دًا

 .علجبى ارتقبی آهَزش خَد

 : ساختار -5ماده

 : ضبهل هَارد زیر است داًطگبُ ارکبى کویتِ داًطجَیی هرکس هغبلعبت

 

 هرکس هغبلعبت هذیر -1

   ِ داًطجَییکویت رییس -2

 

 دثیر کویتِ -3

  داًطجَیی درخطبى ّبیهسئَل دفتر استعذاد -4

 

 اعضبی داًطجَیی -5

 

 :کمیته رییس -1بند 

 ّبی داًطجَیی کِ دارای ٍقتت  آهَزش ٍ فعبلیت یکی از اعضبی ّیئت علوی جَاى ٍ ثب اًگیسُ ٍ عالقوٌذ در زهیٌِ آهَزش پسضکی، پژٍّص در

 .کبفی است، ثِ عٌَاى هسئَل کویتِ هٌصَة هی ضَد

 .ًحَُ اًتصبة: هسئَل کویتِ ثٌب ثِ پیطٌْبد هذیر هرکس هغبلعبت ٍ اثالغ هعبٍى آهَزضی داًطگبُ هٌصَة هی گردد

 .ثالهبًع است سبل ثَدُ ٍ اًتخبة هجذد ٍی ًیس 2هذت هسئَلیت: هذت هسئَلیت هسئَل کویتِ 

 

 :ٍظبیف

 یر ٍ هسئَلیي ٍاحذّبپیطٌْبد اثالغ دث -

 ٍاحذّب ٍ دثیر کویتِ ًظبرت ثر عولکرد  -

 ارتجبط ثب هذیر هرکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی جْت ارتقبی اّذاف کویتِ -

 ارائِ گسارش کبر سبلیبًِ کویتِ ثِ هذیر هرکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی -

 هَزضیارتجبط ٍ ّوبٌّگی ثب اعضبی ّیئت علوی ٍ آ -

 ّبی سراسر کطَر ارتجبط هستور ثب کویتِ ّبی داًطجَیی هراکس هغبلعبت ٍ تَسعِ آهَزش علَم پسضکی دیگر داًطگبُ -

 

 : اعضای کمیته -۲بند

ّتر   داًطتجَیبى عالقوٌتذ   ًفتر از  4حتذاکرر  پرستبری، پیراپسضتکی ٍ ثْذاضتت   پسضکی، داًطکذُ ّبی  EDOتَسظ ّر یک از هذیراى هحترم 

ستبل  یکّب تَسظ هذیر هرکس هغبلعتبت ثترای هتذت     آىعضَیت ضذُ ٍ اثالغ ثِ هذیر هرکس هغبلعبت ٍ رییس کویتِ داًطجَیی هعرفی  داًطکذُ

 .ّب ًیس ثالهبًع است صبدر هی ضَد ٍ اًتخبة هجذد آى

 

 :دبیر کمیته -3بند
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 .یکی از داًطجَیبى عضَ کویتِ ثِ سوت دثیر کویتِ هٌصَة هی گردد

اًتختبة   ٍ هٌصَة هتی گتردد   سبلیکثِ هذت ٍ حکن رئیس هرکس هغبلعبت داًطجَیی ًحَُ اًتصبة: دثیر کویتِ ثٌب ثِ پیطٌْبد هسئَل کویتِ 

 .هجذد ٍی ًیس ثالهبًع است

 :ٍظبیف

 ّوبٌّگی ثرگساری جلسبت کویتِ -

 هذیریت جلسبت -

 ّوبٌّگی ثیي ٍاحذّبی کویتِ -

  داًطجَیی ٍ هذیر هرکس هغبلعبتارائِ گسارش کبر ثِ هسئَل کویتِ  -

 شرایط عضٌیت: - 6ماده 

 هٌذ ثِ فعبلیت در عرصِ تَسعِ آهَزش است کِ حبئس ضرایظ زیر هی ثبضٌذ:ایي کویتِ ضبهل داًطجَیبى فعبل ٍ عالقِ

دفبتر تَستعِ آهتَزش یتب ّوکتبری در عترح ّتبی        عالقِ هٌذی ثِ فعبلیت ّبی تَسعِ آهَزضی)سبثقِ ّوکبری ثب هراکس هغبلعبت ٍ -1

 پژٍّص در آهَزش یب داضتي ایذُ ّبی ًَ ثرای ارتقبی آهَزش(

 قجل از عضَیت 15احراز حذاقل هعذل کل  -2

 اًضجبعی داًطگبُدثیر ضَرای عذم سبثقِ سَء رفتبر ثِ تبییذ  -3

 ًاحدىای کمیتو: - 7ماده 

هسئَلیي ٍاحذّب پس از ثحث ٍ ثررسی در جلسِ ضَرای هرکتسی   .هرثَعِ را ثِ اًجبم هی رسبًٌذّبی  ٍاحذ زیر در کویتِ داًطجَیی فعبلیت 3

حذاقل یک داًطتجَ از ّتر داًطتکذُ در ّتر یتک از       .صبدر هی گردد رییس کویتِ داًطجَییّب تَسظ  پیطٌْبد ٍ اثالغ آىکویتِ داًطجَیی 

 ٍاحذّب حضَر داضتِ ثبضذ.

 هستور ّبی ٍاحذ آهَزش -1

 پژٍّص ّبی آهَزضیٍاحذ  -2

 ٍاحذ هطبٍرُ داًطجَیی -3

 

 :های مستمر واحد آموزش -1

ّبی هستور داًطجَیبى در خصَظ ثْجتَد کیفیتت ٍ کویتت     ایي ٍاحذ ثِ عٌَاى یکی از زیر هجوَعِ ّبی کویتِ داًطجَیی در زهیٌِ آهَزش

ّبی هجبزی ٍ غیر حضَری ثِ هٌظَر  حضَری ٍ یب آهَزشّبی  ثرگساری دٍرُ ّبی آهَزضی ٍ کبرگبًُیبزسٌجی پسضکی از عریق علَم آهَزش 

 .ّب فعبلیت هی ًوبیذ آضٌبیی ٍ ارتقبء آگبّی داًطجَیبى در جْت ثْجَد عولکرد آى

 

 

 :های آموزضی واحد پژوهص -۲

ّتبی   استت عترح  ثتذیْی  هی ضَد. ایي ٍاحذ ثِ عٌَاى یکی از زیر هجوَعِ ّبی کویتِ داًطجَیی ثِ هٌظَر اًجبم پژٍّص در آهَزش تطکیل 

 پس از تصَیت قبثل اجراست.پژٍّص در آهَزش هرکس هغبلعبت ثررسی ٍ  گرٍُتحقیقبتی آهَزضی در 

 :واحد مطاوره دانطجویی -3

ایي ٍاحذ ثِ عٌَاى یکی از زیر هجوَعِ ّبی کویتِ داًطجَیی ثِ هٌظَر تَسعِ ارتجبط عوَهی ثب داًطجَیبى ٍ اعضبی ّیئت علوی ٍ آهَزضی ٍ 

 ٍرُ داًطجَیی در زهیٌِ هرتجظ ثب آهَزش، فعبلیت هی ًوبیذ. اًجبم هطب
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 :جلسات کمیتو دانشجٌیی –8ماده

طجَیبى داًطگبُ ٍ : جلسِ عوَهی سبلیبًِ جْت ارائِ فعبلیت ّبی کویتِ داًطجَیی حذاقل یک1ثٌذ ثب حضَر  ثبر در سبل ثب دعَت عوَهی از دًا

 ثرگسار خَاّذ ضذ.ّر سبل هسئَلیي آهَزضی داًطگبُ، ترجیحب در هْر هبُ 

 : جلسبت کویتِ داًطجَیی ّر هبُ یکجبر ثرگسار خَاّذ گردیذ.2ثٌذ

: کویتِ داًطجَیی در راستبی دستیبثی ثِ اّذاف خَد ثب کست هَافقت هذیر هرکس هغبلعبت داًطگبُ اهکبى ثرگساری جلسبت ثب هسئَلیي 3ثٌذ

 ذ داضت.آهَزضی در سغَح هختلف داًطکذُ ّب ٍ داًطگبُ را خَاّ

 :نحٌه بيره مندی از تصمیمات کمیتو دانشجٌیی –9ماده

دریبفت هی ًوبیذ استقجبل ٍ  داًطجَییداًطگبُ از ًظرات ٍ پیطٌْبدات هفیذ ٍ کبرثری داًطجَیبى کِ از عریق کویتِ  ی: ضَرای آهَزض1ثٌذ 

 .خَاّذ ًوَدتصویوبت هقتضی را جْت عولیبتی ًوَدى آى ّب اتخبر 

طگبُ ضَرای آهَزضی 05/07/1377هَرخ  77/ظ/6265ضوبرُ  صَرت جلسِ یکثِ استٌبد ثٌذ  ٌبهِ اسبسایي   7 در گٌبثبد علَم پسضکی دًا

  رسیذ. تصَیتثِ  ثٌذ 7 ٍ هبدُ


