
 

 

 

 

 

 

 داوشگبه علوم پسشکی و خدمبت بهداشتی درمبوی گیالن

 مرکس مطبلعبت و توسعه آموزش پسشکی

 

 آنیی انهم کمیته ربانهم رزیی آموزشی 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 آییه وبمه کمیته بروبمه ریسی آموزشی

پضضکی ثَدُ ٍ ثِ ػٌَاى یکی سبصی دس صهیٌِ ثشًبهِ آهَصضی سیضی آهَصضی هشجغ اصلی تصوینکویتِ ثشًبهِ

 ًوبیذ.اص کویتِ ّبی هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش ػلَم پضضکی داًطگبُ فؼبلیت هی

 رسبلت:

گزاسی ٍ هذیشیت ػلوی ٍ ساّجشدی ثشًبهِ آهَصش پضضکی دس جْت تضویي ٍ استقبی کیفیت سیبست

ّبی ٌذ دس دٍسُ، هغبثق ثب استبًذاسدآهَختگبى تَاًوآهَصضی ٍ تبهیي اّذاف کلی ٍ جضیی ثشًبهِ تشثیت داًص

 هلی 

 وظبیف:

کلیِ ٍظبیف ایي کویتِ دس چْبسچَة ٍظبیف تؼییي ضذُ اص سَی هؼبًٍت آهَصضی ٍ هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ 

ّبی ریل فؼبلیت  ٍ پس اص تصَیت ثِ ضَسای آهَصضی داًطگبُ پیطٌْبد آهَصش داًطگبُ ثَدُ ٍ دس حیغِ

 گشدد. هی

ّب ٍ  ّبی هشثَط ثِ ایجبد ٍ اجشای سضتِ ثِ هٌظَس ثشسسی ٍ تصَیت دسخَاست جلسِتطکیل  .1

ّبی دسسی، حزف، ادغبم، جبیگضیٌی ٍ تغییش دسٍس ٍ هٌبثغ  ّبی جذیذ، ثبصًگشی ثشًبهِ گشایص

 ّبی هَجَد دس کلیِ هقبعغ تحصیلی؛ سضتِ

صهیٌِ تفسیش ٍ یب تَسؼِ ّبی آهَصضی دس  آهَصضی ٍ گشٍُ هؤسسبت ّب، داًطکذُ اتثشسسی پیطٌْبد .2

 ؛ثشای ضَسای آهَصضی داًطگبُ ّبی الصم ّبی آهَصضی ٍ تْیِ گضاسش ثشًبهِ

 ؛ّبی تحصیلی جذیذ دس هقبعغ هختلف تحصیلی ثشسسی ثشًبهِ دسسی ٍ هذاسک ایجبد ٍ اجشای سضتِ .3

 ؛ّبی دسسی ثبصًگشی ضذُ دس هقبعغ هختلف تحصیلی ثشسسی هذاسک ٍ ثشًبهِ .4

ّبی هختلف ػلَم ییي ًبهِ ٍ هقشسات آهَصضی هشتجظ ثب ثشًبهِ آهَصضی )سضتِثشسسی ٍ پیطٌْبد آ .5

 پضضکی(؛ 

ّبی هختلف ػلَم ّبی اسصضیبثی ثشًبهِ آهَصضی)سضتًِبهِ ٍ هقشسات ٍ عشحثشسسی ٍ پیطٌْبد آییي .6

 پضضکی(؛



کی ّبی ًَیي ٍ ّش ًَع ًَآٍسی آهَصضی دس صهیٌِ ثشًبهِ آهَصش ػلَم پضضثشسسی ٍ پیطٌْبد عشح .7

 یبدگیشی ، سٌجص داًطجَ ٍ اسصضیبثی ثشًبهِ آهَصضی؛ -اّذاف، سٍش ّبی یبددّی

 ّبی هختلف تحصیلی ثش اسبس ًتبیج اسصضیبثی ثشًبهِ.ّبی آهَصضی سضتِثبصًگشی ثشًبهِ .8

 

 

 

 اعضبء: 

 :مسئولیه اجرایی 

 هذیش هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی  -

 داًطگبُ )ثشحست ضشٍست( آهَصضی هذیش اهَس -

 )ثش حست ضشٍست( تحصیالت تکویلی داًطگبُ هذیش -

 ّب / هذیشاى دفبتش تَسؼِ آهَصش داًطکذُ ّب هؼبٍى آهَصضی داًطکذُ -

 سیضی دسسی داًطکذُ ّبًوبیٌذُ کویتِ ثشًبهِ -

 هسئَل ٍاحذ ثشًبهِ سیضی آهَصضی هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُ -

 پژٍّص دس آهَصش پضضکی هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی داًطگبُهسئَل ٍاحذ  -

 ًفش( 1سیضی آهَصضی هشکض )کبسضٌبس ثشًبهِ -

 ًفش ( 3دػَت اص اسبتیذ هجشة ٍ ثب سبثقِ )  عضو مدعو: -

ای اص عشف خَد : ضشٍسی است کلیِ اػضبء حقَقی کویتِ ضخصبً دس جلسِ حضَس داضتِ ٍ یب ًوبیٌذ1ُتجصشُ 

 دس جلسِ هؼشفی ًوبیٌذ.جْت حضَس 

 2: کلیِ اػضبء ثب حکن هؼبًٍت آهَصضی داًطگبُ هٌصَة هی ضًَذ ٍ هذت ػضَیت اػضبی حقیقی 2تجصشُ 

 ثبضذ ٍ اًتخبة هجذد آًبى ثالهبًغ است.سبل هی

آییي  4اص هبدُ  10سیضی آهَصضی داًطگبُ هطوَل اهتیبصات ثٌذ : ضشکت دس جلسبت کویتِ ثشًبه3ِتجصشُ 

 گشدد. ّبی ػلوی،اجشایی( هیقبء ) فؼبلیتًبهِ است

 هذیش هشکض هغبلؼبت ٍ تَسؼِ آهَصش پضضکی رئیس کمیته:

 هسئَل کویتِ ثشًبهِ سیضی آهَصضی هشکض  دبیر کمیته:

 جلسبت کمیته:

یبثذ کِ کویتِ ّش هبُ یک ثبس ثِ دػَت دثیش کویتِ تطکیل جلسِ خَاّذ ضذ ٍ جلسبت ٌّگبهی سسویت هی

کویتِ ٍ حذاقل دٍ سَم اػضبء حضَس داضتِ ثبضٌذ ٍ تصویوبت کویتِ ثب تبییذ ًصف ثِ اضبفِ سئیس ٍ دثیش 

 یک حبضشیي تصَیت خَاّذ ضذ.


