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 :مقدمه )1

 دهند.جامعه را تشکیل می که نیروهاي متخصصدانشگاه، تربیت و آموزش دانشجویانی است  هاي مهمیکی از رسالت
شتن جامعه ست براي دا صحیح نیروهاي جوان، از نظرات آن ضمناي موفق الزم ا سل و نگرش  ،هاآموزش  که متاثر از تغییر ن

امه تشکیل کمیته نآییندر موزشی فراهم آورد. ي مشارکت دانشجویان را در نظام آبهره جسته و به شکل مناسبی زمینه ،است
ارتقا و بهبود جهت  در ،) استفاده از نظرات دانشجویان1391 آذر - شده بازنگري(وزارت بهداشت و آموزش پزشکی  دانشجویی
 .شودامري مهم و ضروري تلقی می ،این رسالت

ستا این در شجویی  يتهیکم ،را سعه آموزشدان شکده دفتر تو  آغاز را خود فعالیت 1394 سال از نیز پیراپزشکی يدان
ـــتري، این قالب در تا کندمی تالش و نموده ـــارکت براي را بس ـــجویان دائم و فعال مش بازخورد کیفی و کمی  يارائه در دانش

شکدهفعالیت شی جاري در دان شی امور با مرتبط هايپژوهش انجام چنینهم و هاي آموز ضاي. آورد فراهم آموز  را کمیته این اع
شجویان از تعدادي شکده دان شکی يدان شکیل پیراپز شده ؛ کهدهندمی ت ستقیم نظر زیر و از طریق فراخوان گزینش   مدیریت م

آموزش  يدفتر توسعه .کنندمی نقش ایفاي شده تعریف وظایف قالب در، مربوطه هايکمیته مسئولین و آموزش يتوسعه دفتر
ــکده ــکیدانش ــکیهمچنین  ،ي پیراپزش ــیالت تکمیلی آموزش پزش ــجویان تحص ــارکت دانش گیري از نظرات جهت بهره ،از مش

 نماید.استقبال می ،هاتخصصی آن

 

 :تعاریف )2

 ي پیراپزشکیدانشکده دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم: 

 که؛است دانشکده تحصیلی مختلف مقاطع دانشجویان از متشکل ايمجموعه ،دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم
 دري فکرهم و يهمکار قیطر از که کنندیم تالش تهیکم نیاي اعضا .دنکنیم تیفعال) EDO( آموزش توسعه دفتر نظر ریز

 7ي هاطهیح با راستاهم گروه نیاي هاتیفعال. کنند اقدام دانشکده دری آموزشي ندهایفرآی کم وی فیک بهبود و توسعه جهت
 مختلف،ي هارشتهی درسي زیربرنامهي بازنگر و نیتدو در توانندیم انیدانشجو بیترت نیا به و بوده توسعه دفتري گانه

ي ازهاین بهیی پاسخگوي راستا دری آموزشي هاتیفعال تیهدا و آموزش در پژوهش ،یآموزشی ابیارزش ،یآموزشي توانمندساز
 در دانشکده دانشجویان حداکثري و آگاهانه علمی، فعال، حضور براي مناسب فراهم آوردن بستر .دنینماي همکار جامعه روز
دفتر دانشجویی  يتهیکم رسالت تریناصلی هاآن نظرات کسب و دانشکده جاري آموزشی نظام از نقادانهصحیح و  بازخورد يارائه

 ،فعال طور به ،اجرایی رابط یک عنوان به تا ،کندمی تالش دانشکده دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم .است توسعه آموزش
 آموزش توسعه دفتر به را هاآن و کرده تحلیل نموده، آوريجمع را دانشکده اساتید و دانشجویان يسازنده هايایده و نظرات

 .دهد بازخورد
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  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکماعضاي: 

که به دنبال  شود؛تشکیل میدانشکده تحصیلی دانشجویان مقاطع مختلف از  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم
منوط به  ،اند. در موارديعنوان عضو همکار در کمیته پذیرفته شده هب) 1(فرآیند شماره فراخوان ساالنه و طی مراحل گزینش 

توانند در کمیته حضور دانشجویان تحصیالت تکمیلی گروه آموزش پزشکی نیز می موافقت گروه آموزش پزشکی، به تعداد محدود
  یابند.

 دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم ردبی: 

این فرد از طریق انتخابات درونی در  .باشداز اعضاي کمیته مییکی  توسعه آموزشدفتر دانشجویی  يتهیکمیر دب
هماهنگی ، ي نظارت بر حسن اجراي مقررات داخلیوظیفه ،دبیر شود.می تعیین ،ور ساالنه و با تایید رئیس کمیته، به طکمیته

 عهده دارد.بر رامشورتی ، تهیه و تدوین گزارشات و صورت جلسات کمیته اي کمیتهدوره برگزاري جلساتنظارت بر  ،ءبین اعضا

 هاي پژوهش در آموزشطرح: 

هایی هستند که به بررسی دقیق و علمی مسائل طرحهاي پژوهش در آموزش آید، طرحگونه که از نامشان بر میهمان
هاي کمی و کیفی منعکس مند دادهآوري نظامبه طور عمده بر جمع هااین طرح پردازند.میها یابی آنآموزشی و ریشهو مشکالت 

 و تحلیل وهاي تحقیقاتی مناسب با استفاده از روش و ؛متمرکز شده ،گذار بر آن و عوامل تاثیر، کننده وضعیت نظام آموزشی
 نمربوط به آ يهانش و مهارتسطح دا و یا ارتقاءمعضالت نظام آموزشی حل  جهتراهکار  يارائه هاي موجود بهدادهتفسیر 

و میزان توفیق  یهاي آموزشیزيربرنامهتحول در چرا که  است؛ژوهش در آموزش یکی از ارکان اصلی توسعۀ آموزش پ. دنپردازمی
 .باشدمستندات علمی در این زمینه میو ها منوط به نتایج تحقیقات در اثر بخشی این برنامه

 ي آموزشتوسعهدفتر  گانه 7هاي حیطه: 

 گانه به شرح زیر مرور کرد: 7هاي توان در قالب حیطهرا می )EDO( هاي دفتر توسعه آموزشفعالیت
 ریزي درسیحیطه برنامه )1

 اعضاي هیئت علمی رشد و بالندگیحیطه  )2

 حیطه پژوهش در آموزش )3

 حیطه رهبري آموزش )4

 حیطه ارزشیابی و سیستم سعاد )5

 حیطه آموزش مجازي )6

 آموزش پاسخگوحیطه  )7

 يتهیکمقابل بازیابی است. سیاست کلی  دفتر توسعهگانه از طریق سایت  7هاي اطالعات بیشتر در خصوص حیطه
االمکان، ، حتیبتواننددانشجویی  يتهیکمدر دانشکده پیراپزشکی بر این است که اعضاء  (SEDO) دفتر توسعه آموزشدانشجویی 

 ها متمرکز سازند.فعالیت خود را در یکی از این حیطه



 )EDO( توسعه آموزش دفتر ـطبقه همکف  ـدانشکده پیراپزشکی ـدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهید همت و شهید چمران ـ  هايتهران ـ تقاطع بزرگراه

 144961-4535پستی: کد 

  edofam@iums.ac.irپست الکترونیک:  ،86704591-88607960تلفن: 

 

٥ 

 :اهداف )3

 ؛ي آموزشی دانشکدهمجموعه با دانشجویان تعامل سطح افزایش )1
 ؛کمی و کیفی فرآیندهاي آموزشیسطح ارتقاء  )2
 ؛انیدانشجو یعلم يتوانمندسازپویایی و مناسب جهت  يبستر جادیا )3
 ؛آموزشی نظامدر برابر دانشجویان  تیتعهد و احساس مسئول ،نقاديفرهنگ  جادیا )4
شاغل به تحصیل در خصوص نقاط قوت و ضعف زمینه )5 سازي جهت دریافت بازخورد مناسب از دانشجویان 

 ؛فرآیندهاي آموزشی جاري دانشکده
 ؛یابیو ارزش یآموزش نینو يندهایآگاه به فرآ ییدانشجو يروهاین تیترب )6
 .هاي پژوهش در آموزشسازي جهت ترغیب دانشجویان به مشارکت در طرحزمینه )7

 
 التیساختار و تشک )4

 :به شرح زیر استدانشکده پیراپزشکی  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکمساختار و تشکیالت 
 يتهیکمکه با حضــور ایشــان جلســات  دانشــکده آموزشمدیر مرکز مطالعات و توســعه رئیس کمیته ( •

 .)هاي کمیته نظارت داردرسمیت یافته و بر فعالیتدانشجویی 
 ،به عنوان عضــو کمیته ،دانشــجویی يکمیته 1ي فرآیند شــمارهاعضــاي دانشــجویی (دانشــجویانی که طی  •

 .)شوندانتخاب می
ــاي کمیته • ــجوییي دبیر کمیته (یکی از اعض ــاء و رئیس کمیته بکه  دانش ــده و ا راي و نظر اعض انتخاب ش

 .)ها را بر عهده داردبر اجراي دقیق آن هاي کمیته و نظارتفعالیت نگیهماهمسئولیت 
توانند با هماهنگی (دانشجویان تحصیالت تکمیلی آموزش پزشکی می دانشجوییي اعضاي افتخاري کمیته •

مند وده و از امتیازات آن بهرهات کمیته مشارکت فعال نمجلس رئیس کمیته، پس از تایید گروه مربوطه، در
 .)گردند

گانه دفتر توسعه آموزش و کارشناس  7هاي به صورت همراه با مسئولین حیطه EDOاین کمیته با هماهنگی مدیر 
 کند.دفتر توسعه فعالیت می
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 :دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم وظایف )5

نامه تشکیل کمیته مشورتی وزارت بهداشت و آموزش پزشکی، (آیین براساس سند باالدستی دانشجوییي کمیته وظایف
 باشد:شرح زیر می به )1391 آذر - شده بازنگري

 ؛دانشجویان نوآورانه آموزشی هايیدهاو  هاطرح ،خالقیت از یريگبهره براي سازيینهزم )1
به سطوح مدیریت  از طریق کمیته مشورتی آموزشی يیطهحدانشجویان در ات یشنهادپو  انتقادات ،انتقال مشکالت )2

 ؛و معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالن آموزشی دانشگاه
 ؛علوم پزشکی آموزش هايیطهحدر  یدانشجوی هايیتفعالتجارب و تبادل و  ترسازي تعاملبس )3
 ؛آموزشی ارتقاي کیفی برايدر بین دانشجویان و احساس مسئولیت  مشارکتایجاد فرهنگ  )4
 يهابرنامهبراي تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاري در جهت ارتقاء  زمینه سازي )5

 .آموزشی

 
 نامه، به طور اختصاصی، براي که بر اساس این شیوه، وظایف دیگري وزارتی نامهدر آیین عالوه بر وظایف مطرح شده

 :باشدمیبه شرح زیر  شده است در نظر گرفته دانشکده پیراپزشکی دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم
 لیو ن یمسائل آموزشراستاي بهبود در  یشیاندهمبه منظور  ییدانشجو تهیشرکت منظم و فعال در جلسات کم )1

 ؛تهیبه اهداف کم
 ؛ییدانشجو یآموزش یعلم اردوهاي و هاکارگاه نارها،یسم يمشارکت در برگزار )2
 ؛هاي پژوهش در آموزشطرحپردازي، اجرا، تحلیل و تفسیر فعال در ایدهمشارکت  )3
 ؛ییدانشجو تهیدفتر توسعه و کم تیسا يمحتوا روزرسانی در به يهمکار )4
هاي مورد وستر و فرماجرایی و تهیه پ طراحی فرایندهايگانه دفتر توسعه در  7هاي همکاري با مسئولین حیطه )5

 ؛نیاز
 .هادر زمان برگزاري آزمون آیتم آنالیزهمکاري با واحد ارزشیابی جهت اجراي صحیح فرآیند  )6

 
 بایست:کمیته می ردبیپیراپزشکی دانشکده  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکمي داخلی نامهبر اساس شیوه 

 ؛ردیبکار گ یمشورت تهیکم يهانامه وهیو ش هانامهنیآئ يتمام تالش خود را بر حسن اجرا )1
 ؛اثربخش را انجام دهد یاطالع رساني مشورتی را هماهنگ کرده و برگزاري جلسات کمیته )2
 ،هفته کی حداکثر مدت ظرف ،توسعه دفتر ياستانداردها با مطابق را جلساتصورت جلسه هر يبرگزار از پس )3

 ؛دینما یگانیبا و تهیه
 ؛داشته باشدکامل یی نظارت دانشجو یمشورت يتهیکم تیوب سا بر )4
و یا  ؛هاي کمیته در سایت دفتر توسعه انجام دهدهاي الزم را براي درج اخبار برگزاري جلسات و فعالیتپیگیري )5

 ؛نظارت داشته باشد (از اعضاء کمیته مشورتی) بر نماینده مربوطه
 باشد. ییدانشجو یمشورت تهیانتخابات کم يبرگزار ریگیپ )6
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نظرات اطالع دهد و  ي کمیتهاعضاتمامی دانشکده را به  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکممصوبات جلسه  )7
 ؛ها را جویا شودآن

 ؛نظارت کامل داشته باشددانشکده  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکمبر اجراي فرآیندهاي  )8
و یا در موارد خاص  شرکت فعال و منظم داشته باشددانشکده  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکمدر جلسات  )9

 ؛جایگزین مناسب براي خود را معرفی نماید
 ؛طور منظم به رئیس کمیته ارائه دهددانشکده را به  دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکمگزارش عملکرد  )10
دفتر توسعه دانشجویی  يتهیکم یآموزش ينارهاسمی و هاکارگاه يکننده برگزارهماهنگ ها،یسنج ازیبراساس ن )11

 باشد. آموزش

 

 :دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم قوانین )6

 هاآنالتحصیلی  حداقل یک سال تا پایان زمان فارغعضو شوند که  ي دانشجوییتوانند در کمیتهفقط دانشجویانی می )1
 اعطاءهمکاري در کمیته مشورتی تنها به افرادي رسمی گواهی باقی مانده باشد، این مهم به آن منظور است که 

 .داشته باشندو فعال با کمیته گردد که حداقل یک سال همکاري مداوم می
 دفتر توسعه آموزشحداکثري دانشجویان از مزایاي همکاري با دفتر توسعه،  مندي، جهت بهرهءدر صورت تقاضاي اعضا •

 .دارداعالم میانگلیسی، به عنوان سند همکاري، براي اعضاء کمیته گواهی رسمی  آمادگی خود را براي صدور

ه صورت زیر ب رگزاري جلساتقوانین مربوط به ب )91بازنگري آذرکمیته مشورتی ( وزارتی نامهآیین 6عطف به ماده  )2
 :باشدمی

 دانشکدهبا ات مرتبط و تصمیمدهد رئیس کمیته موظف است در هر ترم حداقل دو بار جلسه را با حضور اعضا تشکیل 
 ارائه نماید. دانشکدهبه شوراي آموزشی  را

معرفی  1با عنوان جلسات تیپ  دنشوحضور رئیس کمیته تشکیل می که باجلساتی نامه از این پس بر اساس این شیوه •
 .دنگردمی

پس از اخذ تایید از رئیس کمیته، جلساتی را  ،دبیر کمیته موظف است به منظور پیشبرد وظایف محول شده به کمیته )3
 .برگزار نماید ،داخلی اعضاي کمیتهدر جهت هماهنگی  )،بدون حضور رئیس کمیته(به طور مستقل 

 گردند.معرفی می 2با عنوان جلسات تیپ گونه جلسات از این پس این نامهبر اساس این شیوه •

دفتر توسعه دانشجویی  يتهیکماز اعضاي  75%حضور حداقل ) 2و تیپ  1(تیپ براي برگزاري جلسات  :1 هتبصر
 ضروري است. آموزش

مورد تایید  ،2و تیپ  1تیپ  جلسات از هریک در ،حاضرین از نفر یک اضافه به نصف حداقل يرأ با که مواردي کلیه )4
 .االجرا خواهند بودشناخته شده؛ و رسمی و الزم مشورتی کمیته د به عنوان مصوباتنگیرقرار می

شد که دانشجو  خواهد پذیرفته در شرایط خاص تنها زمانی دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم اعضاي استعفاي )5
 هاي الزم را منتقل کند.شخصی را جایگزین خود نماید و آموزش

 ) موظف به امضاي دفترحضور و غیاب هستند.2پیو ت 1پیدر پایان هر جلسه (ت دانشجویی يتهیکلیه اعضاي کم )6



 )EDO( توسعه آموزش دفتر ـطبقه همکف  ـدانشکده پیراپزشکی ـدانشگاه علوم پزشکی ایرانشهید همت و شهید چمران ـ  هايتهران ـ تقاطع بزرگراه

 144961-4535پستی: کد 

  edofam@iums.ac.irپست الکترونیک:  ،86704591-88607960تلفن: 

 

۹ 

 یا و متوالی جلسه 4 از بیش کاري دوره دریک دفتر توسعه آموزشدانشجویی  يتهیکم ياز اعضا هریک که درصورتی )7
 مورد دانشجویی تهیکم دبیر توسط، نکنند شرکت) العادهفوق و اصلی( مرکزي شوراي در جلسات غیرمتوالی جلسه 5

 ينفر اعضا یک بعالوه نصف اعتماد عدم يرأ با وي عزل، اعضا شدنن متقاعد در صورت که ،گرفت قرار خواهند مواخذه
 .گرددیم ابالغ سرپرست به دبیر توسط تیلغو عضو و حکم ردیگیم حاضر صورت

دانشکده پیراپزشکی،  کمیته دانشجویی دفتر توسعه آموزش )2(فرآیند شماره پایش عملکرد دبیر اجرایی فرآیند طبق  )8
 ماهه توسط رئیس کمیته و اعضا مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 6عزل و ابقا دبیر در بازه زمانی 

گیرد. ها مورد ارزیابی و پایش قرار میاعضاي کمیته به طور مداوم توسط مدیر دفتر توسعه و مسئولین حیطه هايفعالیت )9
گیري  در این راستا چنانچه از فعالیت هر یک از اعضاي کمیته بازخورد مناسبی دریافت نگردد، بدون نیاز به راي

 توان همکاري فرد را با کمیته فسخ نمود.می

 مدت ظرف(کمیته  دبیر یا رئیس توسط جایگزین عضو، مشورتی کمیته ياز اعضا هریک عزل صورت در :2تبصره 

 .خواهد شد معرفی )حداکثردوهفته

 
ي پیراپزشکی تصویب شده و از در دفتر تو سعه آموزش دانشکده 12/09/1397صفحه در تاریخ  9نامه در این شیوه

 باشد.االجرا مین پس الزمآ
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