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ماده  -1مقدمه
دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی
ضروری است .با توجه به چشم انداز مرکز آموزشی درمانی خاتم االنبیاء شوشتر برای دستیابی به این هدف مهم به موجب این
دستورالعمل کمیته های مشورتی دانشجویی در این مرکز آموزشی درمانی تشکیل می شود.

ماده  -2شرح وظایف
 زمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و طرح ها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 انتقال مشکالت،انتقادات و نیزیشنهادات دانشجویان در حیطه ی آموزشی از طریق کمیته مشورتی به تیم مدیریت بیمارستان
 بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیت های دانشجویی در حیطه های آموزش
 ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مستولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی
 بسترسازی برای تعامل آگاهانه ،علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری در جهت ارتقاء برنامه ها ی آموزشی

ماده  -3ترکیب کمیته مشورتی دانشجویی
کمیته مشورتی دانشجویی در دو سطح کارآموزی و کارورزی تشکیل خواهد شد که اعضاء آن به شرح ذیل می باشند:
 -1رئیس کمیته :معاون آموزشی بیمارستان.
 -2دبیر کمیته :یکی از اعضای دانشجویی کمیته به انتخاب اعضای کمیته.
 -3اعضای دانشجویی  6 :نفر از نمایندگان دانشجویان از هر مقطع که توسط کارشناسان آموزش پیشنهاد داده شده و به تأیدیه تیم
مدیریت آموزش بیمارستان رسیده باشند.
شرایط عمومی فراگیران:


نداشتن پرونده انضباطی



عالقمندی به امور آموزشی



پایبندی به اصول اخالق حرفه ای

 -4مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ( )EDOبیمارستان
 -5مسئولین آموزش کارآموزی و کارورزی هر گروه آموزشی
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 توجه :دانشجویان فوق در ابتدای هر سال تحصیلی انتخاب و به مدت یکسال عضو کمیته های مربوطه خواهند بود و

انتخاب مجدد اعضا بالمانع است.

ماده  -4تواتر تشکیل جلسات
جلسات این کمیته به طور متناوب هر سه ماه یکبار در طول سال برگزار خواهند گردید.

ماده  -5نحوه بهره گیری از تصمیمات کمیته
تصمیمات اتخاذ شده از هر جلسه کمیته به تیم مدیریت آموزش ارسال می شود تا از پیشنهادات آن در برنامه ریزی های آموزشی
استفاده گردد .همچنین فرم های تکمیل شده درزمینه انتقال تجربیات سایر فراگیران را که در پایان هر دوره کارآموزی تکمیل و پس
از جمع بندی آنان ،نکات ارزشمند و آموزنده حاصل به تیم مدیریت بیمارستان گزارش می یابد.
تهیه کنندگان:
سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای علی حاتمی

مسئول واحد توسعه آموزش بالینی ()EDO

کارشناس مسئول آموزش بیمارستان
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تأیید کننده:
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سرکار خانم حکیمه محمدزاده

جناب آقای دکتر رضا وفامنش

معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان

رئیس بیمارستان
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