بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشکده پزشکی

برنامه مشارکت دانشجویان رشته پزشکی در فرایندهای سیاستگذاری و اجرایی مرتبط با دوره
پزشکی عمومی

مقدمه
پيچيدگی و تغييرات شگرف و سريع ابعاد مختلف زندگی بشر در عصر كنونی به گونه اي است كه برنامه ريزي و
ساماندهی فعاليت سازمانها مستلزم همکاري و مشاركت همه منابع انسانی موجود درآنها است  .مشاركت عبارت است
از درگير شدن ذهنی و عاطفی يك فرد در يك وضعيت گروهی ،كه اين درگيري او تشويق و برانگيخته می كند  ،تا به
هدفهاي گروه كمك كند و خود را در مسئوليت هاي آن گروه نيز سهيم بداند و براي انجام رساندن مقصود گروه تفکر
و تالش كند اين همکاري و مشاركت در سازمانهاي آموزشی به ويژه دانشگاهها به لحاظ رسالت و نقشی كه در تعليم و
تربيت انسانها و توسعه جوامع بر عهده دارند از اهميت بيشتري برخوردار است .رسالت اصلی دانشگاه ،تربيت
دانشجويان به صورت يك شهروند حرفه اي در ابعاد مختلف سياسی ،اقتصادي ،فناوريهاي فردي و جهانی است .الزمه
تحقق اين امر مشاركت جدي و همه جانبه دانشجويان در فعاليتهاي مختلف دانشگاهی است .ماهيت فعاليتهاي
دانشگاه به گونه اي است كه مشاركت و همکاري همه عوامل انسانی از جمله دانشجويان در آن ضروري است و اين امر
بيانگر اهميت و ضرورت "بررسی و شناسايی راههاي مشاركت دانشجويان در فعاليتهاي دانشگاه" است.

هدف کلی
مشاركت سازمان يافته دانشجويان در فرايندهاي سياستگذاري و اجرايی مرتبط با برنامه آموزشی دوره پزشکی
عمومی

اهداف اختصاصی
-1مشاركت فعال در تشکيل جلسات پرسش و پاسخ با مسئولين
-2همکاري مستمردانشجويان در انتقال نظرات همکالسی هاي خود به مديران گروههاي آموزشی
-3ارائه پيشنهادات در امر بهبود فعاليتهاي مربوط به آموزش و يادگيري
-4مشاركت در فعاليتهاي كالسهاي آموزشی و بهبود كيفيت آنها
-6دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان در امر بهبود فعاليتهاي آموزشی
-7همکاري در تهيه سخت و نرم افزارهاي مورد نياز امور آموزشی
-8مشاركت در مسابقات علمی و آموزشی گروههاي آموزشی
-9همکاري در فعاليتهاي عملی و كارگاهی كالسهاي آموزشی
-10ترغيب و تشويق هم كالسيها در مطالعه و كسب دانش
-11مشاركت در تهيه و توزيع اطالعيه هاي آموزشی
-12ارائه كنفرانس در كالسهاي آموزشی
-13همکاري با انجمن هاي علمی و آموزشی جهت بهبود فعاليتهاي آموزشی دانشگاه
-14مشاركت و همکاري در امور مربوط به ثبت نام هاي دانشجويان
-15همکاري و مشاركت در برگزاري جشن هاي آغاز و پايان تحصيالت
-16مشاركت در فعاليتهاي فوق برنامه امور آموزشی
-17همکاري در فعاليتهاي مختلف گروههاي آموزشی دانشکده
-18مشاركت در برگزاري جلسات شوراهاي مختلف امور آموزشی
-19همکاري در تهيه و توليد وسايل آموزشی و كمك آموزشی
-20ارائه مباحث نوين در مورد هر يك از درسها به كالسهاي آموزشی
-21دريافت نظرات و پيشنهادات در اجراي بهينه امتحانات
-22ارائه تجارب مفيد آموزشی دانشجويان به كالسهاي آموزشی
-23مشاركت در برگزاري جلسات نقد و بررسی آئين نامه هاي آموزشی
-24همکاري در تهيه و توزيع بروشورهاي آشنايی دانشجويان با قوانين و مقررات آموزشی
-25مشاركت و همکاري در اطالع رسانی مناسب امور آموزشی به كليه دانشجويان
-26دريافت نظرات و پيشنهادات دانشجويان در زمينه بهبود فعاليتهاي دانشجويی
 -27مشاركت در برگزاري انتخابات تعيين نمايندگان دانشجويان
 -28همکاري و مشاركت در امر ارتقاء كيفيت و كميت خدمات دانشجويی دانشگاه
 -29همکاري و مشاركت در انجام امور مشاور به دانشجويان
 -30مشاركت و همکاري در انجام فعاليتهاي هنري در دانشگاه

 -31همکاري در تشکيل شوراهاي دانشجويی دانشگاه
 -32همکاري در جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي رفتاري دانشجويان
 -33مشاركت و همکاري در توسعه و بهبود فعاليتهاي ورزشی دانشگاه
 -34مشاركت و همکاري در برنامه ريزي فعاليتهاي امور دانشجويی دانشگاه
 -35همکاري در شناسايی دانشجويان داراي مشکالت خاص و كمك به رفع آن
 -36مشاركت در اطالع رسانی مناسب به دانشجويان در مورد قوانين و مقررات دانشجويی
 -38مشاركت و همکاري در فعاليتهاي كانون هالل احمر در سطح دانشگاه
 -39برگزاري جلسات پرسش و پاسخ مسئولين دانشگاه يا دانشجويان
 -40تشکيل جلسات نقد و بررسی آئين نامه هاي دانشجويی
 -41برگزاري اردوهاي مختلف علمی  ،ورزشی  ،فرهنگی و تفريحی
 -42همکاري و مشاركت در خدمات رفاهی مناسب به دانشجويان
 -43همکاري و مشاركت جدي دانشجويان در مراسم هاي دانشجويی در دانشگاه
 -44همکاري در استفاده بهينه از تجهيزات و وسايل مورد نياز دانشگاه
 -45همکاري و مشاركت در تشکل هاي دانشجويی در دانشگاه
 -46برگزاري جشن هاي فارغ التحصيلی دانشجويان
 -47همکاري در تشکيل و فعاليتهاي شوراهاي دانشجويی دانشگاه
 -48مشاركت در فعاليتها و تيم هاي ورزشی دانشگاه
 -49همکاري در تشکيل جلسات با نمايندگان دانشجويان
 -50برگزاري فعاليتها و برنامه هاي فوق برنامه در دانشگاه
 -51ارائه پيشنهادات در مورد مقررات انضباطی دانشجويان
 -52همکاري در تهيه و معرفی كتابهاي آموزشی و كمك آموزشی مورد نياز
 -53مشاركت در برگزاري مسابقات علمی و پژوهشی در دانشگاه
 -54همکاري در برقراري ارتباط موثر با ساير مراكز پژوهشی منطقه
 -55ارائه پيشنهادات در مورد رفع مشکالت پژوهشی دانشجويان
 -56همکاري و مشاركت در ارائه خدمات موثر كتابخانه اي دانشگاه به دانشجويان
 -57همکاري و مشاركت در فعاليتهاي مختلف باشگاه پژوهشگران جوان
 -58همکاري در توزيع بهينه مجالت و نشريات دانشجويی
 -59همکاري با اساتيد در تهيه مقاالت و كتب مورد نياز دانشجويان
 -60تشويق و ترغيب دانشجويان در توسعه و گسترش فرهنگ تحقيق و پژوهش

 -61شركت فعال در سمينارها و همايش هاي متعدد دانشگاه
 -62همکاري در شناسايی و معرفی دانشجويان مستعد و عالقمند به تحقيق
 -63ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشی دانشجويان در دانشگاه
 -64همکاري در جمع آوري  ،بررسی و چاپ مقاالت دانشجويی
 -65همکاري و مشاركت در برقراري ارتباط مفيد و موثر بين انجمن هاي علمی
 -66همکاري در توليد و توزيع آثار فرهنگی دانشجويان و اساتيد
 -67همکاري در تهيه و تدوين و اجراي برنامه هاي تشکل هاي مذهبی دانشگاه
 -68مشاركت در تهيه و توليد و توزيع نشريات فرهنگی و مذهبی
 -69همکاري در جمع آوري و ارائه كمك هاي مالی به دانشجويان كم بضاعت
 -70ارائه پيشنهادات و نظرات در زمينه توسعه فعاليتهاي فرهنگی دانشگاه
 -71همکاري و مشاركت در جهت رعايت موازين شرعی و اخالقی در دانشگاه
 -72مشاركت در اجراي برنامه هاي دينی در جهت افزايش معرفت اسالمی
 -73همکاري دانشجويان در برگزاري سمينارهاي مذهبی و دينی

راهبردهای مشارکت دانشجویان
-1بهره گيري از مشاركت دانشجويان در امر سياستگذاري دانشکده اين امکان را می دهد كه آنها از مشکالت دانشگاه
در فرايند هاي يادگيري و آموزش مطلع شوند .آنها همچنين به محدوديتهاي دانشگاه در انجام مسئوليتها پی خواهند
برد .اين امر موجب همدلی و همکاري از سوي دانشجويان می شود.
-2برنامه هاي آموزشی كالسها به گونه اي طراحی و اجرا گردد كه بخشی از فعاليتهاي كالسها بر عهده خود
دانشجويان قرار گيرد از جمله  :تبادل تجربه و دانش بين دانشجويان ،ارائه كنفرانس ها ،طرح سئواالت متعدد توسط
دانشجويان و ارائه پاسخ توسط خود آنها،
 -3واگذاري طراحی ،ساماندهی ،اجرا و نظارت بر كليه فعاليتهاي فوق برنامه و جشن هاي آغاز و فارغ التحصيلی ،
فعاليتهاي انجمن هاي علمی و آموزشی به عهده دانشجويان
 -4كليه فعاليتهاي مربوط به تربيت بدنی از قبيل تشکيل تيم هاي ورزشی ،انجام مسابقات مختلف ،تشويق و ترغيب
روحيه جوانمردي در ورزشکاران ،تشويق دانشجويان به مطالعه و تحقيق در زمينه هاي مختلف تربيت بدنی بايد با
مشاركت جدي دانشجويان صورت گيرد.

 -5با توجه به حجم فعاليتهاي گروههاي آموزشی در دانشکده ها مشاركت و همکاري دانشجويان در اقدامات گروهها
از جمله اطالع رسانی مناسب به دانشجويان در زمينه هاي قوانين و مقررات آموزشی  ،دانشجويی  ،پژوهشی و
فرهنگی  ،امري ضروري و حائز اهميت است.
-6دريا فت و بهره گيري نظرات و پيشنهادات دانشجويان در مورد عملکرد دانشگاه در زمينه هاي مختلف آموزشی ،
دانشجويی ،پژوهشی  ،فرهنگی  ،مالی و اداري و عمرانی دانشگاه جهت بهبود و توسعه آنها به منظور ارائه خدمات
مفيد و موثر به دانشجويان ؛
 -7بهره گيري از همکاري و مشاركت مستمر دانشجويان در امر برگزاري هر چه بهتر همايش ها و سمينارها و
گردهمايی هاي آموزشی  ،دانشجويی  ،پژوهشی  ،فرهنگی و دينی در سطح دانشگاه
 -8مشاركت و همکاري جدي دانشجويان درتشکيل و ادامه فعاليتهاي شوراها و تشکل هاي مختلف دانشجويی در
سطح دانشگاه مثل بسيج دانشجويی  ،انجمن هاي علمی و آموزشی  ،پژوهشگران جوان  ،هالل احمر و برنامه ريزي
جهت استفاده بهينه از توانمنديهاي دانشجويان در زمينه هاي فوق ؛
 -9واگذاري تشکيل جلسات پرسش و پاسخ مسئولين دانشکده ها با دانشجويان و دريافت نظرات و پيشنهادات آنها
و "مشاركت و همکاري دانشجويان " در برنامه ريزي و برگزاري و ارزشيابی از اردوهاي مختلف علمی  ،آموزشی ،
فرهنگی  ،زيارتی  ،سياحتی و همچنين واگذاري اداره امور بوفه ها  ،خوابگاهها  ،كتابخانه ها  ،نمايشگاهها  ،كارگاهها ،
سايت ها  ،آزمايشگاهها و ديگر مراكز خدمات رسانی به دانشجويان
 -10جلب همکاري دانشجويان در نگهداري و استفاده بهينه از كليه و سايل و تجهيزات و امکانات بکار گرفته شده در
دانشگاه استفاده از توانمنديهاي دانشجويان جهت برقراري ارتباط موثر با ساير مراكز آموزشی  ،فرهنگی و علمی
داخل و خارج كشور به منظور تبادل اطالعات و تجربه در جهت ارتقاء كيفيت فعاليتهاي مختلف دانشگاه ؛
-11جلب همکاري و مشاركت دانشجويان در اجراي طرحهاي پژوهشی و تهيه  ،چاپ و توزيع نشريات  ،كتب و مجالت
مختلف.

پایش و ارزشیابی
-1بررسی ميزان مشاركت فعال در تشکيل جلسات پرسش و پاسخ با مسئولين در امر بهبود فعاليتهاي آموزشی و
دانشجويی
 -2بررسی ميزان همکاري مستمردانشجويان در انتقال نظرات همکالسی هاي خود به مديران گروههاي آموزشی
 -4ارزيابی مشاركت در فعاليتهاي كالسهاي آموزشی و بهبود كيفيت آنها
-5ارزشيابی مناسب از عملکرد اساتيد در دانشگاه
-6بررسی ميزان همکاري در فعاليتهاي عملی و كارگاهی كالسهاي آموزشی و ارائه كنفرانس در كالسهاي آموزشی
-7ارزيابی مشاركت و همکاري در امور مربوط به ثبت نام هاي و آشنايی آنها با قوانين و مقررات آموزشی
-8بررسی ميزان همکاري در فعاليت هاي مختلف گروههاي آموزشی دانشکده
-9بررسی ميزان مشاركت در برگزاري جلسات شوراهاي مختلف امور آموزشی
-10بررسی ميزان همکاري در تهيه و توليد محتوا و وسايل آموزشی و كمك آموزشی و ارائه مباحث نوين در مورد هر
يك از درسها به كالسهاي آموزشی
-11بررسی ميزان ارائه تجارب مفيد آموزشی دانشجويان به كالسهاي آموزشی و دريافت نظرات و پيشنهادات در
اجراي بهينه امتحانات
-12ارزيابی مشاركت دانشجويان در برگزاري جلسات نقد و بررسی آئين نامه هاي آموزشی
 -13بررسی ميزان همکاري و مشاركت در امر ارتقاء كيفيت و كميت خدمات دانشجويی دانشکده پزشکی
 -14بررسی ميزان همکاري و مشاركت در انجام امور مشاور و جلوگيري از بروز ناهنجاريهاي رفتاري دانشجويان
 -15بررسی ميزان مشاركت و همکاري در برنامه ريزي فعاليتهاي امور دانشجويی دانشگاه و تشکيل شوراهاي
دانشجويی دانشگاه
 -16بررسی ميزان همکاري در شناسايی دانشجويان داراي مشکالت خاص و كمك به رفع آن
 -17بررسی ميزان همکاري و مشاركت در خدمات رفاهی مناسب به دانشجويان
 -18بررسی ميزان همکاري و مشاركت در تشکل هاي دانشجويی در دانشگاه
 -19بررسی ميزان همکاري در تشکيل و فعاليتهاي شوراهاي دانشجويی دانشگاه
 -20بررسی ميزان برگزاري فعاليتها و برنامه هاي فوق برنامه در دانشگاه
 -21بررسی ميزان ارائه و اجراي طرحهاي پژوهشی دانشجويان در دانشگاه
 -22بررسی ميزان همکاري و مشاركت در برقراري ارتباط مفيد و موثر بين انجمن هاي علمی

دوره بازنگری:
اين برنامه در پايان هر سال تحصيلی با مشاركت نمايندگان دانشجويان و نظارت دانشکده پزشکی مورد بازنگري قرار
می گيرد.

تهیه و تدوین:
حسن درودي ،دكتر عليرضا محمدزاده

تصویب برنامه:
اين برنامه در  6صفحه در شوراي آموزشی دانشکده پزشکی مورخ  1400/10/6مطرح و تصويب گرديد.

