
  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی              

استعدادهاي درخشان دفتر                  

  1392 سالدوم   شش ماههعملکرد گزارش            

  نفر 58 :دفتر دانشجویان عضو تعداد

  :خدمات ارائه شده

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

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

و اطالع رسانی به ) و اطالعات مربوط به استعدادهاي درخشان دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اخبار

 دانشجویان و دانشکده ها

  :اطالعات موجود درسایت شامل

  شامل قبولی دانشجویان عضو دفتر در مقاطع باالتر تحصیلی با استفاده از سهمیه استعداد درخشان ( افتخارات(  

   اسامی دانشجویان عضو دفتر به تفکیک هر سال 

 بخش نامه ها و دستورالعمل هاي مربوطه ،آیین نامه ها اخبار،  رینجدیدت 

   قرار دادن لینک سایت هاي مفید مرتبط با استعداد درخشان جهت دسترسی دانشجویان 

  گزارش عملکرد دفتر 

  برنامه عملیاتی دفتر  

 یتدر ساالکترونیک بارگذاري شده  پست دانشجویان با مسئول و کارشناس دفتر از طریق ارتباط 

 



 پست الکترونیک ویژه دفتر استعداد درخشان به منظور تعامل بیشتر و اطالع رسانی به  استفاده مداوم از

ت و مشکالت و معظالت خود دانشجویان عضو جهت ارتباط بیشتر با مسئولین و طرح پیشنهادات، سواال

  ) ir.ac.goums@Farhikhtegan(در ارتباط با استعداد درخشان  

 مورد 58.  و تشکیل پرونده براي آنان دردفتر شناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت 

 براي  صدور ابالغیه یک ساله عضویت دانشجویان واجد شرایط عضویت در دفتر استعدادهاي درخشان

 نفر 58

  گردهمایی دانشجویان ممتاز دانشگاه با اهداف زیربرگزاري:  

 با اهداف و وظایف دفتر آشنایی دانشجویان ممتاز با یکدیگر و  

  دریافت نظرات و دیدگاه هاي استعدادهاي درخشان  

 درخشان دیدگاه استعدادهاي پژوهشی دانشگاه از -شناخت مشکالت آموزشی  

 

  در دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور به دنبال  طالعاتی نخبگانبانک اپیگیري امور مربوط به راه اندازي

تشکیل اولین جلسه گردهمایی در خصوص کارگاه آموزشی بانک اطالعاتی نخبگان و استعداد درخشان 

 :در وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی 5/6/92در تاریخ 

  در جلسه مربوطهکارشناس دفتر حضور 

  نخبگان در دانشگاه علوم پزشکی گلستان و پیگیري امور مربوط به آنراه اندازي بانک اطالعاتی 

  اطالع رسانی به تمامی دانشجویان عضو دفتر استعدادهاي درخشان جهت ثبت نام در سایت مربوطه از طریق

 پیامک؛ تماس تلفنی؛ اطالعیه در سطح دانشگاه ؛)EDC(سایت مرکز مطالعات 

 کننده به دفتر استعدادهاي درخشان جهت ثبت نام در بانک اطالعاتی راهنمایی و کمک به دانشجویان مراجعه 

 مورد   58 : ثبت نام تمامی اعضاي دفتر استعداد درخشان در بانک اطالعاتی مربوطه و بارگذاري اطالعات جدید

 ثبت نامی

  و سایر امورمربوطه) 

  درخشان و شرکت سما در خصوص ارتباط مستمر با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واحد استعدادهاي

 ...)رفع مشکالت مربوط به ثبت نام و بارگذاري اطالعات در بانک اطالعاتی مربوطه و 

 

  معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی به منظور اجرایی نمودن با عنایت به هماهنگی به عمل آمده با

استفاده از تسهیالت خوابگاهی،  نفر از دانشجویان براي 6معرفی  پیش بینی شده در آیین نامه تسهیالت

 ...کتابخانه اي، وام و 

 14  هاي  دانشجویان به موسسات آموزشی زبان انگلیسی براي شرکت در کالس معرفیمورد حمایت و

 آموزشی

  مورد 3حداقل روزانه ( دانشجویان عضو دفتر به... ارائه خدمات کامپیوتري شامل پرینت، اسکن و ( 

mailto:Farhikhtegan@goums.ac.ir


 زیر در خصوص مسائل )اعضاي دفتر و سایر دانشجویان مراجعه کننده(  دانشجویانمشاوره به  ارائه:  

معرفی و توضیح راه هاي ؛ .....)نگارش مقاله، طرح و(  پژوهشی؛ ...)ادامه تحصیل، انتخاب رشته، و (  آموزشی

ع و اختراع و دانشجوي نمونه کشوري، دانشجوي پژوهشگر برتر، ابدا(استعداد درخشان شدن و عضویت در دفتر 

 ) مورد30حداقل در هر ماه (  .....و )با توجه به آیین نامه هاي موجود .... 

 بررسی  -پیشرفت تحصیلی آناني بر نحوه  پیگیري پرونده آموزشی دانشجویان عضو دفتر براي نظارت

 6در بررسی به عمل آمده با توجه به مشاهده افت تحصیلی در (  نفر دانشجوي عضو دفتر58سوابق آموزشی 

از دانشجویان عضو دفتر در جلسه اي در دفتر استعدادهاي درخشان به بیان مشکالت و علل افت تحصیلی  مورد

 .)دانشجویان رسیدگی گردید

 و  استعداد درخشاندر آییننامه هاي  ابهامات موجود ارتباط مستمر با وزارتخانه براي پیگیري سواالت و

 مشکالت دانشجویان

  متقاضی براي شرکت درهمایش ها و سمینارهاي داخلی به ویژه همایش  دانشجویاناز حمایت یک مورد

 .آموزش پزشکی هاي مرتبط با

  پیگیري امور محوله از حوزه معاونت آموزشی وEDC. 

 دانشگاه براي استفاده ممتاز و استعداد درخشان آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن 

ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی در تمامی مقاطع تحصیلی با توجه به آیین نامه از تسهیالت 

  .مربوطه

  درمقاطع مختلف(  پرونده 102بررسی(: 

 علوم  -هوشبري -اتاق عمل(پرونده مربوط به دانشکده پیراپزشکی 46 : کارشناسی به کارشناسی ارشد

 21؛ )رشته هاي بهداشت عمومی و بهداشت محیط (پرونده مربوط به دانشکده بهداشت 15؛ )آزمایشگاهی 

 )رشته هاي پرستاریو مامایی(پرونده مربوط به دانشکده پرستاري و مامایی

 پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط 4بررسی : کارشناسی ارشد به دکتري تخصصی 

 دانشجویان متقاضی واجد شرایطپرونده  3بررسی :ه دستیاريپزشکی عمومی ب 

  

 نتایج قبولی :  

از دانشجویان عضو دفتر استعدادهاي درخشان در چهلمین آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی بالینی آزمون  نفر 3قبولی 

 : 1392دستیاري سال تحصیلی 

 چشم پزشکیدستیاري تخصصی در رشته  :قبولی -دانشگاه  پزشکیدانش آموخته رشته : جواد صادقی اله آباديدکتر 

 اصفهاندانشگاه علوم پزشکی در 

  در دانشگاه علوم  قلبدستیاري تخصصی  در رشته: قبولی - دانشگاه  پزشکیدانش آموخته رشته  :محسن جام شیردکتر

 تهرانپزشکی 



  در دانشگاه  روانپزشکیدستیاري تخصصی در رشته :  قبولی - دانشگاه  پزشکیدانش آموخته رشته  :نجمه شاهینیدکتر

 مشهدعلوم پزشکی 

 

  از دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد نفر 7قبولی 

 92-93سال تحصیلی درآزمون  

  بدون آزمون وروديقبولی از طریق سهمیه ي:  

 یحعلوم تشررشته کارشناسی ارشد : قبولی - دانشگاهاتاق عمل رشته  دانش آموخته کارشناسی پیوسته: گزل بهلکه 

 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان

  رشته  کارشناسی ارشد:  قبولی -  دانشگاه بهداشت عمومیرشته  دانش آموخته کارشناسی پیوسته :عافیه صمیمی

 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  زیست فناوري پزشکی

 رشته  کارشناسی ارشد:  قبولی - دانشگاه  علوم آزمایشگاهیرشته  دانش آموخته کارشناسی پیوسته :مینا ربیعی

 در دانشگاه علوم پزشکی گلستان  بیوشیمی بالینی

 مشاوره کارشناسی ارشد رشته : قبولی -دانشگاه  ماماییرشته  دانش آموخته کارشناسی پیوسته :زهرا کوهساریان

کارشناسی همچنین با شرکت در آزمون و بدون استفاده از سهمیه در (  در دانشگاه علوم پزشکی گلستان در مامایی

 .)پذیرفته شد مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران رشتهارشد 

 قبولی -دانشگاه  علوم آزمایشگاهیرشته  دانش آموخته کارشناسی ناپیوسته :لیال حاجی زاده خادملو: 

   مشترك با تهران – در دانشگاه علوم پزشکی گلستان ژنتیک انسانی رشتهکارشناسی ارشد 

 

  آزمون وروديابقبولی از طریق سهمیه ي:  

  در مامایی  کارشناسی ارشد رشته :قبولی - دانشگاه  ماماییدانش آموخته کارشناسی پیوسته  :مقدم الهام ادیب 

 دانشگاه علوم پزشکی خراسان  

  در دانشگاه  پرستاري کارشناسی ارشد رشته  :قبولی - پرستاري پیوستهدانش آموخته کارشناسی : محمد شهریاري

 علوم پزشکی ایران

  

 

در ) آزمون دکتري تخصصی(  D .PHاز دانشجویان عضو دفتر استعداد هاي درخشان در مقطع  نفر 3قبولی 

 1392-1393سال 

 مقطع : قبولی  - دانشگاه  ارشد رشته بیوشیمی کارشناسیدانش آموخته : زهرا حصاريPHD  رشته بیوشیمی

 در دانشگاه علوم پزشکی ایران بالینی



 مقطع : قبولی  - دانشگاه  ویروس شناسی پزشکیکارشناسی ارشد رشته دانش آموخته : مینا شفیع فرPHD  رشته

 )بین الملل(تهران در دانشگاه علوم پزشکی  ویروس شناسی پزشکی

 مقطع : قبولی  - دانشگاه  بیوتکنولوژي پزشکیکارشناسی ارشد رشته دانش آموخته : ندا کیهان ورPHD  رشته

 تبریزدر دانشگاه علوم پزشکی  بیوتکنولوژي پزشکی

 

 


