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  آموزش در وهشژپ کمیته و یآموزش هاي جشنواره کمیتهآیین نامه تشکیل 

 مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی واحدهاي علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی

  مقدمه و هدف

کیفیت آموزش و یی است که منجر به ارتقا هااجرا و ترویج پژوهش ،تهیه، تدوین هدف اصلی این کمیته

 موجود این کمیته با کمک به شناخت و تحلیل وضعیت. گردد یند آموزشآی و بهینه سازي فرمحیط آموزش

را  در آموزش هدف خود به انجام طرح هاي کاربردي پژوهش هاي نظام آموزشی، از طریق ترغیب و چالش

  .دنبال می کند

 اي نوین دره و کاربرد فن آوري هاي آموزشی ارائه نوآوري هاي آموزش، همایشها و جشنوارهدر راستاي 

 .گیردصورت  گذاري و هدف ریزيبرنامهآموزش، 

  

  شرح وظایف: 1ماده 

ي آموزش بھ  ي پژوھش در آموزش در دفاتر توسعھ وظایف كمیتھ
 :باشد شرح زیر مي

  سطح واحد و دانشکده هاي آموزشی در پژوهش    تعیین اولویت - 1

  هاي آموزشی انجام طرحها و پژوهش گري در همکاري و تسهیل - 2

 یات علمی و دانشجویان به امر پژوهش در آموزشهرغیب اعضاء ایجاد سیستم انگیزشی به منظور ت - 3

 یات علمیهشی به اعضاي محترم هاي پژوه ارائه مشاوره - 4

 مرتبط با پژوهش در آموزش هدفمند در راستاي نیازهاي پژوهشی تدوین شده هاي برگزاري کارگاه - 5

 حمایت از طرحهاي کاربردي پژوهش در آموزش، در راستاي اهداف تعیین شده  - 6

 ي آموزش پزشکی هاي دانشجویی در زمینه حمایت از پایان نامه - 7

 ي آموزش پزشکی انتشار کتاب، بولتن، پمفلت یا جزوات در زمینه - 8

 رجیهاي داخلی و خاها و سمینار کمک به ارائه مقاالت مرتبط با آموزش پزشکی در همایش - 9

 : هاي آموزشی کشوري جشنواره شرکت در -10



2 
 

  برگزار کننده وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی(جشنواره شهید مطهري( 

   برگزار کننده دانشگاه آزاد اسالمی(جشنواره فرهیختگان(   

  ترکیب کمیته: 2ماده 

  :متشکل است از ها پژوهش در آموزش و جشنوارهکمیته 

 یک نفر از اعضاي هیات علمی عالقمند که ترجیحا در رشته آموزش پزشکی و یا :کمیته مسئول - 1

واحد  EDCتحصیل کرده باشد و مورد تایید معاون آموزشی و رییس  آموزش هایی با گرایش رشته

 .باشد

 مورد تایید مسئول کمیتهیکی از اعضاي : دبیر کمیته - 2

هاي موجود در دانشگاه به انتخاب رئیس  تمامی دانشکدهاعضاي هیات علمی از  :اعضاي کمیته  - 3

 ).از هر دانشکده حداقل یک نفر در این کمیته باید حضور داشته باشند( ها دانشکده

می تواند در هر کدام از جلسات به فراخور موضوعات جلسه در کمیته   EDCرئیس: 1ره ــتبص

  .شرکت نمایند

ات کمیته ـه در جلسـکمیت مسئولر ـنظزوم و با ـورت لـدانشکده در ص EDO رـدیـم: 2ره ــتبص

  .شرکت می نماید

  

  شرایط عضویت: 3ماده 

هاي پژوهش در و همکاري در طرح EDO ، EDC سابقه همکاري با(عالقمندي به مسائل آموزشی 

  )آموزش

 هاي نو براي ارتقاي آموزش  داشتن ایده - 1

 هاي آموزشی  در جشنواره کسب مقام و رتبه - 2

  ن در فرآیندهاي جاريیو نو هاي خالقانه ارائه ایده - 3

  اخالق حرفه اي رعایت اصول و ضوابط - 4

  

  تصمیمات جلسات کمیته تر و اتو: 4ماده 

اخذ شده را  و تصمیمات دادهجلسه را با حضور اعضاء تشکیل  ماه یکبار 2هر کمیته موظف است  مسئول

  .ارائه نماید EDCبه رییس  اي هصورتجلسطی 

جشنواره شهید مطهري وزارت بهداشت درمان و آموزش (هاي آموزشی  جشنوارههاي هماهنگی براي  در زمان

  .تواتر جلسات به ماهی یکبار برسد ،بر حسب مورد) پزشکی و جشنواره لقمان حکیم دانشگاه آزاد اسالمی
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  نحوه بهره گیري از تصمیمات جلسات کمیته: 5ماده 

ارائه شده و در صورت لزوم بصورت جلسات حضوري مطالب  EDCصورتجلسات کمیته به رئیس مصوبات و 

  .گردد منتقل می

مصوبات جلسه با تعیین مسئول اجرا و بازه زمانی مشخص طبق جدول زمانی تا حصول نتیجه توسط مسئول 

  .کمیته یا دبیر پیگیري و درصد تحقق اهداف ثبت شود

و در رابطه با تصویب  واحدتواند موارد مربوطه را در شوراي آموزشی می EDCدر صورت لزوم رئیس  

  .مطرح نمایند واحد ، در شوراي پژوهشیطرحها

  .مسئولیت پیگیري موارد بر عهده مسئول کمیته می باشد

 


