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جناب آقای علیرضا صدرنشین

دانشجوی محترم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جهرم

موضوع: ابالغ دبیری کمیته دانشجویی  توسعه آموزش دانشگاه 

با سالم و احترام؛

احتراما  بر اساس اساسنامه آیین نامه کمیته دانشجویی توسعه آموزش علوم پزشکی مورخ ۱۳۹۷ مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 
وزارت  مبنی بر تعیین دبیر کمیته دانشجویی از بین دانشجویان کاندیدا  دانشگاه و کسب امتیاز الزم طی برگزاری انتخابات  کمیته 

دانشجویی درون دانشگاهی توسط  EDC  دانشگاه، بدین وسیله جنابعالی را به عنوان " دبیر کمیته دانشجویی در توسعه آموزش علوم 

پزشکی " تحت نظارت مدیر محترم مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه (به عنوان مسئول کمیته دانشجویی)، به مدت یکسال  از تاریخ دی ماه 
۱۳۹۸ منصوب می گردید. امید است با تعامل  موثر با دانشجویان در راستای شناسایی ، جذب و هدایت کارگروهی دانشجوی عضو کمیته های 

دانشجویی  و دست یابی به اهداف کالن کمیته موفق باشید . موفقیت روزافزونتان را از درگاه ایزد منان خواستارم.

     اهم  وظایف به عنوان دبیر کمیته دانشجویی به شرح زیرمی باشد:  

همکاری و تعامل با مدیر EDC  به عنوان مسئول کمیته دانشجویی  جهت کارگروه های مرتبط  به( زیرکمیته های آمادگی  -۱

دانشجویان جهت حضور در المپیاد- جذب همکاری دانشجویان دارای رتبه در رشته های مختلف –  برگزاری سمینار و همایش 

مرتبط به آموزش-  طرح های پژوهش در آموزش-جلب همکاری دانشجویان در زیر کمیته های مرتبط به بسته های طرح تحول در 

آموزش)

۲- ایجاد انگیزه جهت جذب دانشجویان رتبه آور و با استعداد در کمیته های مذکور

۳- ایجاد هماهنگی و برنامه ریزی در راستای افزایش مشارکت دانشجویان در المپیادهای علمی در سطح دانشگاه

ایجاد تعامل بین گروههای دانشجویی جهت دستیابی به اهداف کمیته دانشجویی طبق آیین نامه کشوری - شیوه نامه دانشگاهی   -۴

کمیته دانشجویی و سیاست کالن دانشگاه

پی گیری ایجاد تعامل  کار گروهها با اساتید عالقمند و همکار معرفی شده از طرف مدیر مرکز مطالعات و توسعه  به عنوان مسئول  -۵

کمیته دانشجویی 

ایجاد هماهنگی بین سر گروه های دانشجویی کمیته آموزش همتایان جهت ارایه گزارش پیشرفت  برنامه آموزش همتایان  به  -۶

مدیر EDC (گزارش فعالیت اولین دوره  آموزش همتایان جهت دانشجویان ورودی ۱۳۹۷ رشته پزشکی)
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