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  1396گزارش عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه در سال: 

  

برگزاري غرفه اطالع رسانی استعداد درخشان و المپیاد علمی دانشجویی در اردوي توجیهی براي  *

  )مهرماه 20و  19( 1396دانشجویان جدیدالورد در ابتداي سال تحصیلی 

مراجعه کننده به دفتر استعدادهاي درخشان در موضوعات ذیل در  دانشجویانکلیه مشاوره به  ارائه *

  :1396طول سال 

دانشجوي نمونه کشوري، (کسب عنوان استعداد درخشان و عضویت در دفتر  طرقمعرفی و تشریح  -

 ؛)با توجه به آیین نامه هاي موجود ....) دانشجوي پژوهشگر برتر، ابداع و اختراع و 

آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه دانشجویانی که موفق به کسب عنوان استعداددرخشان معرفی تسهیالت  -

 می گردند بر اساس آیین نامه موجود

ارائه مشاوره در خصوص تسهیالت موجود جهت ادامه تحصیل دانشجویان واجد شرایط در مقاطع باالتر  -

عملهاي موجود در خصوص کسب تحصیلی  بر اساس آیین نامه ادامه تحصیل استعداد درخشان و دستورال

مورد نیاز جهت استفاده از ) توانمندي هاي فردي و اجتماعی –فرهنگی و فوق برنامه  آموزشی، پژوهشی،(امتیازات 

 سهمیه موجود

  

انجام خدمات مربوط به تسهیالت ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی ویژه دانشجویان استعداد *

 :اساس آیین نامه موجود درخشان و ممتاز واجد شرایط بر

آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و استعداد انجام مکاتبات، اطالع رسانی و  -

 -ه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلیدرخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده از تسهیالت ادام

ارائه مشاوره به  -تشکیل جلسه - )پرونده 130بررسی تعداد (-)زمونکارشناسی ارشد با آزمون و بدون آ(

 جهت استفاده از سهمیه  دانشجویان واجد شرایط

آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و استعداد انجام مکاتبات، اطالع رسانی و  -

دستیاري ( - ر تحصیلیه تحصیل به مقاطع باالتدرخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده از تسهیالت ادام

ارائه مشاوره به دانشجویان واجد شرایط جهت  -تشکیل جلسه - )پرونده 18 بررسی تعداد(- )پزشکی

 استفاده از سهمیه

آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و استعداد انجام مکاتبات، اطالع رسانی و  -

دکتري ( - ه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلیاز تسهیالت ادامدرخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده 

ارائه مشاوره به دانشجویان واجد شرایط جهت  -تشکیل جلسه -)پرونده 5 بررسی تعداد(- )PhDتخصصی 

 استفاده از سهمیه

حمایت از دانشجویان منتخب براي شرکت در همایش ها و سمینار هاي داخلی به ویژه همایش هاي *

  : آموزش پزشکیمرتبط با 

در هجدهمین ) استعداد درخشان و کمیته مشورتی ( نفر از دانشجویان ممتاز و منتخب دانشگاه  8حمایت از  -

صدور تقدیر نامه براي  - همایش کشوري آموزش پزشکی و دهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري
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ضور دانشجویان همایش تشکیل جلسه هم اندیشی با دانشجویان جهت دریافت گزارشی از ح -دانشجویان

 آموزش پزشکی ، پیشنهادات، انقادات

 1396آذر  30کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاوره و تعلیم و تربیت  دردانشجو در  1معرفی جهت شرکت  -

 موسسه آموزش عالی شاندیز مشهددر 

در  "آموزش بیمارپنجمین کنگره ملی و دومین جشنواره خود مراقبتی و دانشجو در  1معرفی جهت شرکت  -

 )ره(تهران مرکز همایش هاي مجتمع بیمارستانی امام خمینی در  1396  مرداد ماه سال 6لغایت  4

  

  :کمیته مشورتی دانشجویانانجام امور مربوط به *

 

  و دانشکده ها   EDCپیگیري امور مربوطه به تشکیل کمیته مشورتی دانشجویان در مرکز  -

  1396سال و تشکیل اولین جلسه در اردیبهشت ماه   EDC مرکز درمشورتی تشکیل کمیته  -

درخواست تشکیل کمیته مشورتی در هریک از دانشکده ها از طریق مکاتبات اداري و پیگیري تلفنی جهت  -

 جهت پیگیري EDCمعرفی اعضا و درخواست گزارش عملکرد و ارجاع آن به 

 1396در آذر ماه سال  EDCتشکیل دومین جلسه کمیته مشورتی مرکز  -

 حمایت از دانشجویان عضو دفتر جهت شرکت درکالس هاي آموزش زبان انگلیسی در طول سال*

معرفی دانشجویان عضو دفتر به معاونت فرهنگی و دانشجویی جهت استفاده از تسهیالت رایگان خوابگاه *

 هاي دانشجویی

  :ارتباط و همکاري با بنیاد ملی نخبگان استان *

شناسایی و معرفی دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان و واجد شرایط استفاده از تسهیالت مربوط موسسه  -

دانشجوي نیازمند به بنیاد ملی نخبگان استان و  20پرونده و در نهایت معرفی  50نیکوکاري ابرار و بررسی 

 موسسه نیکوکاري ابرار

اطالعیه هاي ارسالی از بنیاد نخبگان از جمله پوستر ها و اطالع رسانی در سطح دانشگاه  در خصوص تمامی  -

  کتابچه ها و فایل هاي مربوط بخ کمک هزینه هاي تحصیلی ویژه دانشجویان

 1396به دانشجویان عضو دفتر در طول سال ... پرینت و اسکن و : ارائه خدمات کامپیوتري  شامل *

  

 1396ال گزارش عملکرد المپیاد علمی دانشجویی دانشگاه در س: 

 :انجام امور مربوط به نهمین المپیاد علمی دانشجویان -

 حیطه در منطقه آمایش یک2به اشتراك گذاري توانمندي هاي اساتید   -

 /آموزش پزشکی /سالمتمدیریت نظام / یطه فلسفه پزشکیح 5گزاري همزمان آزمون غربالگري دربر -

  برگزیده هر حیطهنفر  5علوم پایه و اعالم اسامی / استدالل بالینی

 1دانشجویان منتخب مرحله درون دانشگاه جهت شرکت در آزمون انفرادي منطقه آمایشی  25ثبت اسامی  -

 در سامانه سازمان سنجش کشور
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 ارسال اسامی به دبیرخانه المپیاد در منطقه آمایشی یک -

فه پزشکی، علوم پایه در حیطه هاي فلس 1دانشجو در آزمون مرحله انفرادي منطقه آمایش  5برگزیده شدن  -

 و آموزش پزشکی

 میزبانی گلستان از دانشجویان منتخب المپیاد حیطه فلسف پزشکی منطقه آمایش یک در چندین مرحله -

میزبانی گلستان از دانشجوي منتخب المپیاد حیطه آموزش پزشکی منطقه آمایش یک و میزبانی از مدیر  -

 مرکز مطالعات شاهرود 

 )96شهریور(زشی تا زمان آزمون کشوري المپیادبرگزاري مستمر جلسات آمو -

 )ده تیم برتر(راهیابی تیم هاي آموزش پزشکی و علوم پایه به مرحله نهایی کشوري براي ارائه گروهی -

 :المپیاد علمی دانشجویان دهمینانجام امور مربوط به  -

جهت ثبت نام ، مکاتبات اداري به دانشکده ها ، تهیه پوستر  EDCاطالع رسانی از طریق وبسایت مرکز  -

 حیطه دهمین المپیاد علمی 6دانشجویان دانشگاه در 

/ فلسفه پزشکی: حیطه معرفی شده در دهمین المپیاد علمی  شامل 6ثبت نام دانشجویان عالقه مند در  -

 رینی در مهکار آف/علوم پایه/ استدالل بالینی /آموزش پزشکی /سالمتمدیریت نظام 

حیطه المپیاد  6جلسه و کارگاه آموزشی براي آماده سازي دانشجویان در 36جلسه توجیهی و  2برگزاري -

 1396ماهه دوم سال  6علمی در 

در  در سامانه سازمان سنجش کشورمرحله اول دانشجویان جهت شرکت در آزمون  نفر از 67ثبت اسامی  -

 1396بهمن و اسفند ماه سال

  

  1396سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه در سال گزارش عملکرد:  

دانشگاه و ) EDC(بروزرسانی اطالعات موجود در وب سایت مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی -

به منظور دستیابی آسان به جدیدترین آیین نامه ها، (اطالعات مربوط به دفتر استعدادهاي درخشان 

 ) بخشنامه ها و اخبار و اطالعات مربوط به استعدادهاي درخشاندستورالعمل ها، 

دفتر برنامه ریزي درسی، دفتر :   EDCبه روز رسانی اطالعات موجود در تمامی کمیته ها و دفاتر سایت  -

دفتر آموزش مجازي، دفتر توانمندسازي اساتید، کمیته دانش پژوهی،  ارزشیابی، دفتر پژوهش در آموزش،

المپیاد علمی دانشجویی، جشنواره شهید مطهري و همایش آموزش پزشکی و سایر اخبار و  کمیته مشورتی،

 دانشگاه EDCاطالعات مربوط به 

 




