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ها، به شالو ت هایزیر از برنامه یاعمدهجوامع، سهم  یدر تمام

 جامعه نالاهداف خرد و ک یها در راستاجوان و آموزش آن یرویپرورش ن

و  ییایمحرک و کارآمد هستند و پو یروهای. جوانان نگرددیمعطوف م

 یهادهیاو  یجوان یرویکه شور و ن ابدییتحقق م یتنها زمان دار،یرشد پا

 یاجامعهموفق،  یجامعه. دبای انیجوامع جر یهاانیشرها در نو و ناب آن

 ،جوان خود موفق باشد یروهاین حیتنها در آموزش صحنهخواهد بود که 

نسل و  رییاز تغها، که قطعا متأثر بلکه در کنار آن بتواند از نظرات آن

مشارکت آنان را  نهیزم یبه شکل مناسب و نگرش است، بهره جسته

 ییدانشجو یمشورت تهیراستا کم نیفراهم آورد. در ا هاتیدرانجام فعال

خود  تیفعال 4931از سال که  ،یراپزشکیپ دانشکده دفتر توسعه آموزش

دفتر توسعه زیر نظر تا  کندیش مالت ،استآغاز نموده  نهیزم نیرا در ا

در  انیفعال و دائم دانشجو مشارکت یرا برا یبستر ،آموزش دانشکده

 تحقیق و تفحصدانشکده و  فرآیندهای آموزشیمسائل مربوط به تمامی 

از  یرا تعداد تهیکم نیا ی. اعضاآورد فرآهم یمرتبط با امور آموزش

 مینظر مستق ریکه ز؛ دهندیم لیتشک یراپزشکیدانشکده پ انیدانشجو

مربوطه، در قالب  یهاتهیکم نیو مسئول آموزش دفتر توسعه تیریمد

 .ندینماینقش م یفایا ،شده فیتعر فیوظا

 
متشکل از دانشجویان مقاطع ای جموعهکمیته مشورتی دانشجویی م

در  ،(EDO)نظر دفتر توسعه آموزش رزی که ؛مختلف دانشکده است

 د.نکنمیفعالیت  دانشکده جهت بهبود کیفیت فرآیندهای آموزشی

به عنوان اتاق فکر و بازوی همراه معاونت ( EDO)دفتر توسعه آموزش

مرکز توسعه آموزش دانشگاه  آموزشی دانشکده، با نظارت مستقیم

(EDC) ،.مسئولیت ارتقا کیفیت فرآیندهای آموزشی را بر عهده دارد 

گانه به شرح زیر  7های توان در قالب حیطههای این دفتر را میفعالیت

 :فهرست نمود

 ریزی درسیحیطه برنامه 

 هیئت علمیی حیطه توانمندسازی اعضا 

 حیطه پژوهش در آموزش 

 حیطه مدیریت و رهبری آموزش 

 حیطه ارزشیابی و سیستم سعاد 

 حیطه آموزش مجازی 

 حیطه آموزش پاسخگو 

 :ییدانشجو یمشورت  تهی کم  یاعضا فی شرح وظا   
و اساتید  انیموظفند با دانشجو ییدانشجو یمشورت تهیکم یااعض -4

 آنان یهادهینظرات و ا دریافت قیبوده و از طر میدانشکده در ارتباط مستق

 یرا برا نهیبه دفتر توسعه آموزش، زم شنهاداتیپ و نظراتو انعکاس 

 .سازند   فراهم انیدانشجو یآموزش یهادهیها و ااز طرح یمندبهره
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مباد  من چو اریان نباشد تن  
 

 

ت، انتقادات و الموظفند، مشک ییدانشجو یمشورت تهیکم یعضاا -2

 طرحمدفتر توسعه آموزش  جلساترا در  انیدانشجو یآموزش شنهاداتیپ

 .ندینما

کنند تا زمینه الزم را برای تالش می عضای کمیته مشورتی دانشجوییا -9

فراهم کرده و از  یجار ینظام آموزش ایجاد تعامل سازنده بین دانشجویان و

 جهت کیفیتدر  ییدانشجو یهاتیتبادل تجارب و فعال این طریق ضمن

 .گام بردارند دانشکدهآموزش 

 یکارشناس ،یکه در مقاطع کارشناسیی، دانشجو یمشورت تهیکم یعضاا -1

دفتر  رینظر مد ریز توانندیهستند، م لیارشد و دکترا مشغول به تحص

داشته مشارکت آموزش  در پژوهش یقاتیتحق یهاانجام طرح درتوسعه 

 .باشند

و  یمطالب علم هیدر تهموظفند،  ییدانشجو یمشورت تهیکم یعضاا -7

با  ،یها و مراسم آموزشجشن یبرگزار ی و همچنینآموزش یهاپمفلت

 .ندینما فعال یهمکار ،مختلف دفتر توسعه آموزش یهاتهیکم نیمسئول

فرهنگ  جادیدر ا ییدانشجو یمشورت تهیکم یاست که اعضا ستهیشا - 9

آموزش  یفیک یارتقا یبرا، انیدانشجو نیدر ب تیمشارکت و احساس مسئول

 .اهتمام ورزند

 

 

 
 

 یمشورت تهیدر کم انیدانشجو تیعضو طیشرا

 :دانشکده

 بهبود وضعیت آموزشی دانشکده و به  یعالقه مند

 با یسابقه همکارهای مرتبط و یا دارا بودن تحقیق

EDO ،EDC آموزشپژوهش در یهاو طرح. 

 فرآیندهای آموزشی  یارتقا ینو برا یهادهیداشتن ا

 .دانشکده

 یااخالق حرفه تیبه رعا دیبنیپا. 

  نداشتن سابقه مشروطی و مشکل انظباطی در طول

 .تحصیل

  یراپزشکیپ دانشکده ییدانشجو یمشورت تهیکم یعضاا نکته:

 دفتر توسعه آموزش، ازیم نالو به دنبال اعای دورهصورت  به

و در صورت  انیرزومه دانشجو یاز بررس پس ان،یمتقاض نیاز ب 

 .شوندیمصاحبه انتخاب م قیاز طر ازین

 (EDO) : دفتر توسعه آموزشاعضای هیئت علمی 

دفتر توسعه  ریمد :یگرد افشارسرای  خانم دکتر نداسرکار  (1

 آموزش دانشکده

 : مسئول حیطه برنامهآقای دکتر شهنام صدیق معروفیجناب  (2

 ریزی درسی

: مسئول حیطه مدیریت و خانم دکتر فاطمه ملکی سرکار (3

 رهبری آموزش 

: مسئول حیطه ارزشیابی و سیستم خانم بهناز قره گزلو سرکار (4

 سعاد

: مسئول حیطه آموزش آقای دکتر ارشد حسینیجناب  (5

 پاسخگو 

 

 

 

 

 

 
 

 اهداف نیبه ا دنیرس شکیب

 .است ریپذشما خوبان امکان یهایرساندن و همکار یاریبا  

 

 

 
 

 

 : مسئول حیطه آموزش مجازی یدیمینو شه خانم دکتر سرکار (6

اعضای  : مسئول حیطه توانمندسازیخانم دکتر رویا شریفیسرکار  (7

 هیئت علمی

پژوهش در  ر معصومه کورش آرامی: مسئول حیطهخانم دکت سرکار (8

 آموزش 

 : کارشناس دفتر توسعه آموزشخانم مرضیه جغتائی سرکار (9

 

 :(sEDO) ییدانشجو یمشورت تهیکماعضای دانشجویی 
 ستیز ارشد یکارشناس ی: دانشجوزیآب خ یخانم شاد سرکار (1

 ی)دبیر کمیته(پزشک یفناور

ارشد  یکارشناس ی: دانشجوالمیغ دیمحمد سع یآقاجناب  (2

 و بانك خون یهماتولوژ

 ق عملارشد اتا یکارشناس یکشاورز: دانشجو بایخانم فر سرکار (3

 ستیارشد ز یکارشناس ی: دانشجویوریشبنم شهرخانم  سرکار (4

 یپزشک یفناور
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