بسمه تعالی
اساسنامه دفتر توسعه آموزش دانشجویی SEDO

رسالت  :دفتر توسعه آموزش دانشجویی Studentship Education Development Office
دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تحت نظارت معاونت آموزشی دانشکده پیراپزشکی و بر اساس
قوانین و رسالتهای دانشگاه و وزارت بهداشت فعالیت می کند هدف از این تشکل استفاده از نظرات دانشجویان و
ایده های خالقانه در امور توسعه آموزش می باشد
چشم انداز :در سه سال آینده دفتر توسعه آموزش دانشجویی جزء سه دانشگاه برتر ایران می باشد
اهداف :
اهدف اصلی:
 تعامل سازنده دانشجویان با معاونت آموزشی و دفتر  EDOدانشکده و اعضای هیات علمی و
مشارکت هر چه بیشتر آنها در پیشبرد نظام آموزشی دانشکده پیراپزشکی
 تشکیل جلسات منظم کمیته مشورتی گروهها به منظور تهیه گزارش کار و ارائه آن به دبیر
کمیته مشورتی  SEDOدانشکده
 مشارکت فعال در برنامه های فراخوان و جذب دانشجوان و توسعه  SEDOدانشکده
 ارائه برنامه عملیاتی
 ایجاد زمینه مناسب برای خالقیت و نو آوری

اهداف اختصاصی:
 ایجاد بستر مناسب برای رشد و اعتالی علمی و آموزشی دانشجویان
 زمینه سازی برای استفاده از خالقیت طرحها و ایده های نوآورانه آموزشی دانشجویان
 تعیین نیازهای آموزشی فراگیران بر اساس دیدگاههای خود آنها ( نیاز سنجی دانشجویان)
 مشارکت فعال دانشجویان در محورهای ارزشیابی توامندسازی بازنگری دوره ها و برنامه های
درسی و برنامه های ارتقا ء کیفیت آموزشی

 جمع آوری ایده های خالقانه و قابل کاربردی دانشجویان در جهت ارتقا فرایند یادگیری و
یاددهی
 استفاده از نیروی فکری دانشجویان به منظور گسترش فرهنگ تحقیق و پژوهش در آموزش
 زمینه سازی برای انتقال مشکالت  ،انتقا دات و پیشنهادهای دانشجویان در حیطه آموزش
 استفاده از روشهای نوین یاددهی و یادگیری
کمیته فعالیت :SEDO
 کمیته برنامه ریزی آموزشی
 کمیته توانمند سازی دانشجویان
 کمیته پژوهش در آموزش
 کمیته ارزشیابی
 کمیته آموزش مجازی
 کمیته مشورتی
ساختار و فعالیت:
 دفتر توسعه آموزش دانشجویی تحت نظارت  EDOدانشکده پیراپزشکی فعالیت می کند
 مدیر  EDOدانشکده بعنوان دبیر جلسات حضور خواهد داشت و یک نماینده دانشجویی هم
باید داشته باشد
 SEDO بازوی مشورتی  EDOدانشکده محسوب میگردد و نقش رابط میان دانشجویان و
 EDOرا به عهده دارد کلیه فعالیتهای  SEDOبعد از هماهنگی با دفتر توسعه آموزش انجام
می گیرد
 دفتر توسعه آموزش دانشجویی از دانشجویان عضو کمیته های مختلف و شورای
مرکزی SEDOتشکیل می شود
وظایف کمیته های :SEDO
کمیته برنامه ریزی آموزشی

 برنامه ریزی برای نظرخواهی از دانشجویان در مورد نحوه ارائه دروس نظری عملی و کاراموزی
و بازنگری سرفصل دروس
 انجام نیاز سنجی آموزشی از دانشجویان گروه مربوطه و ارائه نیاز آموزشی گروه به کمیته
پژوهش در آموزش و کمیته مشورتی
 پیشنهاد اساتید مدعو بر اساس نیاز موجود توسط دانشجو طبق نظر گروه
کمیته توانمند سازی دانشجویان
 برگزاری کارگاههای آموزشی در کمیته های تخصصی مختلف
 برگزاری کارگاههای آموزشی
 جذب عالقه مندان به پژوهش در زمینه مسائل آموزشی
 مشارکت فعال دانشجویان در طرحهای پژوهش در آموزش
 برنامه ریزی برای نظرخواهی از دانشجویان در مورد نحوه ارائه دروس نظری عملی و کاراموزی
و بازنگری سرفصل دروس
 انجام نیاز سنجی آموزشی از دانشجویان گروه مربوطه و ارائه نیاز آموزشی گروه به کمیته
پژوهش در آموزش و کمیته مشورتی
 پیشنهاد اساتید مدعو بر اساس نیاز موجود توسط دانشجو طبق نظر گروه
کمیته پژوهش در آموزش
 جذب عالقه مندان به پژوهش در زمینه مسائل آموزشی
 مشارکت فعال دانشجویان در طرحهای پژوهش در آموزش
کمیته ارزشیابی
 مشارکت فعال دانشجویان در طرحهای ارزشیابی گروه ارزیابی دانشکده و ارزیابی برنامه های
آموزشی جاری
 برنامه ریزی برای نظرخواهی از دانشجویان در مورد نحوه ارائه دروس نظری عملی و کاراموزی
و بازنگری سرفصل دروس

 انجام نیاز سنجی آموزشی از دانشجویان گروه مربوطه و ارائه نیاز آموزشی گروه به کمیته
پژوهش در آموزش و کمیته مشورتی
 پیشنهاد اساتید مدعو بر اساس نیاز موجود توسط دانشجو طبق نظر گروه

کمیته آموزش مجازی
استفاده از نیروی فکری دانشجویان در طراحی سیستمهای نوین آموزش مجازی بخصوص در مقاطع
تحصیالت تکمیلی

شورای مرکزی  EDOدانشجویی
هسته اصلی  EDOدانشجویی از رشته ها و مقاطع تحصیلی یک نماینده  +افراد حقوقی ( معاون
آموزشی مدیر  - EDOمدیر آموزشی – کارشناس آموزشی)
ضمن اینکه ریاست دانشکده در هر جلسه ای که تمایل داشته باشد می تواند شرکت کند
شرایط عضویت در :SEDO
 عالقه مندی به مسایل آموزشی و پژوهش در حوزه آموزش
 نداشتن مشکل انظباطی و یا دو بار مشروط شدن در دوره دانشجویی
شرایط عضویت در شورای مرکزی : SEDO
 سپری شدن نیمی از مدت زمان مقرر تحصیلی ( در مورد دانشجویان مقطع کارشناسی از ترم
 5به بعد و در مورد دانشجویان تحصیالت تکمیلی از شروع سال دوم )
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 عالقه مندی به مسایل آموزشی و پژوهش در زمینه آموزش
 نداشتن مشکل انظباطی و یا دو بار مشروط شدن در دوره دانشجویی

نحوه انتخاب اعضای :SEDO
 بعد از اطالع رسانی و دریافت  CVدانشجویان عالقه مند  ,اعضای  SEDOتوسط کمیته
ای متشکل از رئیس دانشکده  ،معاونین آموزشی و دانشجویی فرهنگی و مدیر EDO
دانشکده برای مدت  2سال انتخاب می شوند در صورت فراغت از تحصیل یکی از اعضا قبل از
 2سال دانشجوی جایگزین انتخاب خواهد شد
 انتخاب اعضا بعد از پایان هر دوره دو ساله بعد از اعالم فراخوان توسط  EDOدانشکده انجام
خواهد شد
 در هر کمیته حداقل سه نفر فعالیت می کنند
 در اولین جلسه  SEDOکمیته فعالیت هر یک از اعضا مشخص خواهد شد اعضا هر کمیته
بر اساس عالقه دانشجویان و با رای گیری از میان اعضای  SEDOانتخاب می شوند
 هر یک از اعضای شورای  SEDOرابط میان دانشجویان گروه خود و  EDOدانشکده
خواهند بود
 دبیر  SEDOنقش رابط  SEDOبا  EDOدانشکده را ایفا می کند
 در صورتیکه هر یک از اعضا به هر علتی تصمیم بگیرد از عضویت در شورای مرکزی EDO
دانشجویی انصراف دهد الزم است مراتب را به اطالع  EDOدانشکده برساند تا در کوتاهترین
فاصله زمانی از میان عالقه مندان عضو جایگزین انتخاب شود

نحوه تشکیل جلسات : SEDO
 الزم است جلسات  SEDOحداقل ماهی یکبار تشکیل گردد
 جلسات فوق العاده با پیشنهاد دبیر  SEDOتشکیل می گردد
 مسئوالن کمیته های فوق الذکر موظفند هر سه ماه یکبار گزارش فعالیتهای خود را به دبیر
SEDOارایه دهند
 مدیر  EDOدانشکده بعنوان دبیر جلسات شورای SEDOشرکت می کند

 هر یک از تصمیمهای اتخاذ شده در  SEDOدر صورت کسب آرای نیمی بعالوه یک نفر از
کل اعضای شورای مرکز ی  SEDOقابلیت مطرح شدن در  EDOرا دارد
 این تصمیمات بعد از مطرح شدن در شورای  EDOو تایید ان ضمانت اجرایی می یابند
 اگر اعضای  SEDOبطور متوالی در سه جلسه شرکت نکنند عضویت فرد لغو و فرد دیگری
جایگزین وی خواهد شد
 در پایان هر دوره دو ساله از طرف شورای معاونت آموزشی به کلیه اعضای دانشجویی گواهی
معتبر ارایه می شود

