آئين نامه داخلي شوراي مشاورين جوان دانشكده پزشكي و پيراپزشكي
دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
مقدمه:

شوراي مشاورين جوان دانشكده پزشكي متشكل از تعدادي از دانشجويان مقاطع مختلف رشته هاي پزشكي ،هوشبري ،راديولوژي و علوم
آزمايشگاهي دانشكده پزشكي و پیراپزشكي مي باشد كه به عنوان يك نهاد مشورتي و بدنه ارتباطي دانشجويان با مسئولین ،زير نظر رياست
محترم دانشكده پزشكي و پیراپزشكي فعالیت مي نمايد.
اين شورا در قالب 8كمیته ي تخصصي شامل كمیته هاي آموزشي علوم پايه ،ICM ،كارآموزي ،كارورزي ،هوشبري ،راديولوژي و علوم
آزمايشگاهي و كمیته فرهنگي فعالیت مي كند.
در صورت وجود دانشكده پیراپزشكي مستقل در آينده ،دانشجويان وابسته به رشته هاي آن دانشكده در اين شورا عضويت نخواهند داشت.
آيین نامه داخلي شورا به شرح زير مي باشد:
ماده  : 1فعالیت رسمي هر دوره ي شوراي مشاورين جوان ،از اول آذرماه همان سال تا پايان آبان ماه سال آينده
مي باشد.
تبصره  :طبق صالحديد رياست دانشكده پزشكي و پیراپزشكي اين زمان میتواند تغییر نمايد.
ماده  : 2اعضاي شوراي مشاورين جوان در آغاز هر دوره مطابق با پروتكل زير ،انتخاب مي شوند و با حكم رياست محترم دانشكده به عنوان
"عضو اصلي" و يا "همكار شورا" براي يكسال به فعالیت مي پردازند:
-1

نمايندگان تمام ورودي هاي هر نیمسال رشته هاي پزشكي و هر سال رشته هاي هوشبري ،راديولوژي و علوم آزمايشگاهي به

عنوان عضو اصلي
-2

رتبه هاي اول آزمون هاي علوم پايه و پیش كارورزي اسفند و شهريور گذشته در صورت تمايل خود اين دانشجويان به عنوان

عضو اصلي (بدون شرط معدل)
-3

سه نفر معرفي شده از سوي دفتر  EDOدانشكده با هماهنگي دفتر استعدادهاي درخشان  EDCدانشگاه به عنوان عضو اصلي (با

شرط معدل كل باالي)11
-4

يك نفر معرفي شده از سوي كمیته تحقیقات دانشجويان دانشكده به عنوان عضو اصلي (بدون شرط معدل)

-5

دو نفر معرفي شده از سوي معاون محترم آموزشي دانشكده از دانشجويان پزشكي ،هوشبري ،راديولوژي و علوم آزمايشگاهي به

عنوان اعضاي اصلي
-6

تا حداكثر 5نفر معرفي شده از سوي معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشكده از دانشجويان فعال فرهنگي رشته هاي پزشكي،

هوشبري ،راديولوژي و علوم آزمايشگاهي (بر اساس شرط معدل بدن صورت كه معدل كل باالتر از  11به عنوان اعضاي اصلي و معدل كل
زير  11بعنوان اعضاي همكار انتخاب مي شوند).
-1

دبیران شوراهاي صنفي دانشكده هاي پزشكي و پیراپزشكي به عنوان اعضاي اصلي (بدون شرط معدل)

-8

نمايندگان تشكل هاي دانشكده (بسیج دانشجويي ،انجمن اسالمي دانشجويان ،انجمن اسالمي دانشجويي) به عنوان اعضاي اصلي

(بدون شرط معدل)
-9

فراخوان عمومي و ثبت نام اينترنتي دانشجويان عالقه مند به عضويت در شورا در تمامي حیطه هاي آموزشي و فرهنگي با ذكر

توانمندي ها و  CVخود در سايت شوراي مشاورين جوان در مهر ماه هرسال و انتخاب حداكثر  11نفر برتر از اين لیست طبق نظر معاون
محترم آموزشي ذيربط و معاون محترم دانشجويي فرهنگي دانشكده و دبیر شورا (بر اساس شرط معدل كل باالتر يا مساوي  11حداكثر 5
نفر به عنوان اعضاي اصلي و بقیه يا با معدل باالتر از  15به عنوان اعضاي همكار انتخاب مي شوند)
-11

حداكثر  11نفر از اعضاي شوراي قبلي كه در دوره ي جديد ،بر اساس هیچ كدام از موارد باال انتخاب نشده اند ولي بر اساس

لیست ارزشیابي ساالنه اعضاي شوراي مشاورين جوان كه توسط دبیر قبلي و با تايید رياست محترم دانشكده ارائه مي شود ،انتخاب مي
شوند( .حداكثر  5نفر بر اساس شرط معدل كل باالتر يا مساوي  15به عنوان اعضاي اصلي و بقیه يا با معدل كمتر از  15اعضاي همكار
انتخاب مي شوند)
تبصره  : 1اگر يك ورودي بیش از يك نماينده داشته باشد ،طبق سوابق فعالیتي آن ها و بر اساس تعداد آراي ماخوذه و بررسي حسن سابقه
ايشان و با نظر دبیر شوراي قبلي و با تايید رياست محترم دانشكده ،يكي از آنان به عنوان عضو اصلي انتخاب خواهد شد.
تبصره  : 2روند انتخاب اعضاي شوراي مشاورين جوان میبايست حداكثر تا 15آبان ماه پايان پذيرد و لیست نهايي به رياست محترم دانشكده
پزشكي و پیراپزشكي تحويل داده شود.
تبصره  : 3بديهي است ارزشیابي هاي ادوار گذشته شورا كه از اعضاي مربوطه آن دوره صورت گرفته است ،در انتخاب اعضاي جديد به
عنوان عضو اصلي و يا همكار شورا موثر خواهد بود.
ماده  : 3كلیه اعضاي اصلي و يا همكار شورا بر اساس تمايل خود میتوانند در كمیته فرهنگي شورا عضو شوند و به فعالیت بپردازند.
تبصره  :بديهي است كل اعضاي اصلي شورا و همچنین اعضاي همكار شورا كه بر اساس تمايل در حیطه ي آموزشي ،عضو شورا شده اند؛
میبايست به طور الزامي در يكي از كمیته هاي آموزشي شورا بر اساس رشته ،ترم و مقطع تحصیلي خود عضو شوند و به فعالیت بپردازند.

ماده  : 4شرح وظايف شوراي مشاورين جوان عبارتند از:
-1

برقراري ارتباط بین رئیس و معاونین دانشكده و دانشجويان پزشكي و پیراپزشكي

-2

نظارت بر فعالیت ها و پیگیري مشكالت تشكل هاي دانشجويي دانشكده

-3

تعامل مثبت و سازنده با دانشكده براي رفع مشكالت دانشجويان

-4

انعكاس مسائل و مشكالت دانشجويان به مسئولین دانشكده به صورت منظم و همراه با پیشنهادات اصالحي

-5

ارايه پیشنهادهاي الزم براي اصالح فرآيند هاي جاري مرتبط با دانشجويان

-6

هماهنگي با جمع دانشجويان براي برگزاري جلسات پرسش و پاسخ و تبادل نظر

-1

هماهنگ كردن تیم هاي دانشجويي براي مشاركت فعال در ارزيابي دروس مختلف

-8

هماهنگ كردن تیم هاي دانشجويي براي مشاركت فعال در ارايه پیشنهادات جهت بهبود اجراي دوره هاي مختلف

-9

انتقال نظرات و تجربیات بین دانشجويان سال هاي مختلف

-11

هماهنگي بین دانشجويان سال هاي مختلف براي تبادل نظر در ارتباط با مسائل كلي مرتبط با دانشجويان

-11

شناسايي و معرفي ساير دانشجويان مستعد و فعال براي عضويت در كمیته هاي مختلف شورا

-12

ارايه پیشنهاد و همكاري فعال در برگزاري كارگاههاي توانمند سازي دانشجويان

-13

بررسي و ارايه پیشنهاد در مورد افزايش انگیزه در دانشجويان پزشكي

-14

تعامل مثبت و سازنده با ساير تشكل هاي دانشجويي دانشكده هاي پزشكي و پیراپزشكي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور جهت

شناخت بیشتر براي رفع مشكالت دانشجويي
-15

همكاري با دانشجويان ورودي هاي مختلف ،جهت برگزاري جشن ها و مراسم هاي مختلف

– 16همكاري با دانشكده جهت برگزاري مراسم هاي مختلف بر اساس صالحديد مسوولین دانشكده
-11

همكاري در برگزاري جشن دانشجويان جديدالورود دانشكده در هر نیمسال و پیشبرد طرح همیار دانشجو

-18

برگزاري مراسم گردهمايي سالیانه دانشجويان دانشكده

-19

ارايه موضوعات مرتبط در ستوني در خبرنامه دانشكده

ماده  : 5دبیر و نايب دبیر شوراي مشاورين جوان از بین اعضاي اصلي و با راي اكثريت كل اعضاي اصلي و بصورت جداگانه در اولین نشست
عمومي شوراي مشاورين جوان انتخاب مي گردد .حكم دبیر و نايب دبیر شورا از طرف رياست دانشكده پزشكي و پیراپزشكي به مدت يكسال
صادر مي گردد.
ماده  : 6وظايف دبیر شورا عبارتند از:
-1

پیگیري تشكیل جلسات شورا

-2

تنظیم دستور جلسات  ،اداره جلسات و تهیه صورت جلسات نشست هاي عمومي شورا

-3

اطالع رساني در مورد نظرات و عملكرد شورا به اعضاء و نیز مسئولین دانشكده

-4

تهیه و جمع بندي گزارش هاي موردي و ادواري 3ماهه از عملكرد كمیته هاي ذيربط جهت ارائه به مسئولین دانشكده و عموم

دانشجويان
-5

ارائه ي گزارش عملكرد كل اعضا ،نايب دبیر و روساي كمیته هاي شوراي مشاورين جوان در پايان هر4ماه به رياست محترم

دانشكده پزشكي و پیراپزشكي
-6

پیگیري نتايج پیشنهادات به مسئولین دانشكده

-1

پیگیري مصوبات كمیته هاي شورا و همكاري با روساي كمیته ها در اين رابطه

-8

شركت در جلسات دانشكده بر حسب نیاز و دعوت مسئولین دانشكده به عنوان دبیر شورا

-9

برقراري ارتباط بین دانشجويان عالقمند به همكاري با شورا و تشكیل كمیته هاي كاري بر حسب نیاز و صالحديد شورا پس از

هماهنگي با رئیس دانشكده پزشكي

تبصره  : 1وظیفه انجام موارد باال درغیاب دبیر بر عهده نايب دبیر مي باشد و در صورتي كه همزمان دبیر و نايب دبیر امكان انجام فعالیت
هاي مذكور را نداشته باشند ،فرد ديگري به انتخاب دبیر با نظر رئیس دانشكده اين وظايف را عهده دار خواهد شد.
تبصره  : 2ارزيابي نحوه عملكرد دبیر شورا بر مبناي پیشرفت فعالیت هاي شورا و نیز امور محوله به وي انجام میگیرد و به اين ترتیب در
مورد ادامه و يا قطع كار وي توسط رئیس دانشكده تصمیم گیري مي شود.
تبصره  : 3ارزيابي عملكرد نايب دبیر شورا بر مبناي فعالیت هاي وي و نیز پیشرفت امور محوله به وي انجام مي گیرد و به اين ترتیب در
مورد ادامه و يا قطع كار وي توسط رئیس دانشكده تصمیم گیري مي شود.
ماده  : 1روساي 8كمیته ي تخصصي از بین اعضاي اصلي كمیته مربوطه و با راي اكثريت اعضاي اصلي هر كمیته انتخاب مي گردد .احكام
روساي كمیته ها از طرف رئیس دانشكده پزشكي و پیراپزشكي به مدت يكسال صادر
مي گردد.
ماده  : 8روساي هر كمیته وظیفه برنامه ريزي و مديريت فعالیت هاي مربوطه ،مديريت جلسات داخلي ،پیگیري مصوبات ،نوشتن صورت
جلسات و اعالم آنها به دبیر شورا را بر عهده دارند .همچنین ايشان میبايست گزارش ارزشیابي اعضاي كمیته مربوطه خود را در پايان هر
3ماه به دبیر شورا ارائه دهد.
تبصره  :برخي از پیشنهادات و مصوبات كمیته ها به تشخیص دبیر شورا و رئیس دانشكده ،قبل از پیگیري و اجرايي شدن ،در نشست
عمومي كه با حضور مسئولین دانشكده برگزار خواهد شد ،مطرح مي گردد تا بر اساس تصمیم نهايي در اين جلسه اقدامات الزم صورت
گیرد و بقیه موارد بر اساس تصمیم رئیس دانشكده يا معاونین ذيربط دانشكده
مورد اقدام قرار مي گیرد.
ماده  : 9تعداد دوره هايي كه هر دانشجو مي تواند عضو شوراي مشاورين جوان ،يا هر يك از اعضاي شورا مي توانند دبیر ،نايب دبیر ،ريیس
واحد فرهنگي و يا ريیس كمیته باشند ،بصورت متوالي سه دوره و بصورت متناوب نامحدود
مي باشد.
تبصره  :در موارد خاص در صورت صالحديد رئیس دانشكده اين مدت زمان میتواند تغییر كند.
ماده  : 11میزان و نحوه فعالیت هر يك از اعضاي شورا در پايان هر 4ماه و قبل از برگزاري جلسه نشست عمومي شورا ،توسط دبیر به رئیس
دانشكده گزارش مي گردد.
تبصره  : 1اگر هر فرد بر اساس امتیاز دريافتي در ارزشیابي هاي روساي كمیته ها مربوطه نمره كافي را دريافت ننمايد ،در اولین مرتبه به
تذكر شفاهي از سوي دبیر شوراي مشاورين جوان مي انجامد .اگر باز هم تكرار شد ،به تذكر كتبي از سوي معاون دانشجويي فرهنگي
دانشكده مي انجامد و اگر اصالح نشد براي دوره هاي بعدي نمي تواند كانديد عضويت در شورا شود.
تبصره  : 2در اتمام دوره ي يكساله ي شورا ،بر اساس ارزشیابي هاي اعالم شده از سوي دبیر به رئیس دانشكده و با استناد به بند 4ماده3
و مورد 1رديف 4جدول 4آيین نامه اجرايي موضوع  5نشست  66شوراي آموزشي پزشكي و تخصصي ،به هر يك از اعضاء بر حسب صالحديد
رئیس دانشكده تا سقف 1امتیاز اعطا خواهد شد.
ماده  : 11دانشجوياني كه بعد از تشكیل شورا ،از طرق مختلف شروع به همكاري با شوراي مشاورين جوان مي نمايند ،از طرف دبیر شورا
به رئیس دانشكده معرفي مي گردند و براي آنها در صورت صالحديد رئیس دانشكده ،حكم "همكار ِ شورا" صادر میگردد.

ماده  : 12جلسات نشست عمومي شورا با حضور كل اعضا ،ريیس و معاونین ذيربط دانشكده حداقل هر 4ماه يكبار با اطالع رساني قبلي ،در
بازه ي تاريخي  11تا  21ام ماه هاي اسفند ،تیر و آبان برگزار مي گردد.
تبصره  :جلسات داخلي كمیته ها طبق نظر اعضاي اصلي كمیته و به تناوب مورد نیاز و حداقل يك بار در ماه برگزار مي گردد.
ماده  : 13كلیه جلسات مختلف شورا با حضور نصف به عالوه يك اعضاي اصلي مربوطه رسمیت يافته و برگزار
مي گردد.
ماده  : 14نظرات پیشنهادي در كلیه جلسات مختلف شورا با راي موافق نصف به عالوه يك حاضرين تصويب مي گردد.
ماده  : 15چنانچه تعداد غیبت غیر مجاز در جلسات مختلف شورا  3غیبت اعم از متوالي يا متناوب باشد فرد مذكور از عضويت در شورا
مستعفي تلقي مي گردد.
تبصره  :غیبت در موارد زير مجاز محسوب مي گردد:
-1جلسه در روز قبل از امتحان دانشجو باشد.
-2جلسه در روز امتحان ،قبل از برگزاري امتحان يا همزمان با آن باشد .اگر جلسه بعد از برگزاري امتحان باشد ،دانشجو موظف است در آن
جلسه شركت كند.
-3دانشجوي عضو شورا در روز جلسه كشیك باشد.
-4ساير مواردي كه به تايید دبیر ،ريیس واحد و يا روساي كمیته ها در جلسات مربوطه برسد .اين موارد در صورت جلسه ها با عنوان "
اطالع قبلي" ذكر مي گردد.
اين آيین نامه با 15ماده و  14تبصره در تاريخ  1395/11/26به تصويب شوراي معاونین دانشكده پزشكي و پیراپزشكي رسید و از اين تاريخ
الزم االجرا مي باشد و كلیه ي مصوبات قبلي و مغاير با آن لغو مي گردد.

