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 1389در سالدانشگاه  استعدادهاي درخشانهدایت دفترگزارش عملکرد 

هاي کشور در چارچوب  گلستان بعنوان یکی از دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی 

ریزي براي  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسالت برنامه هاي کالن وزارت سیاست

هاي اثربخش در حفظ، استعدادهاي درخشان با اعمال برنامه  شناسایی جذب و پرورش

دفتر استعدادهاي . دار است شکوفایی استعدادهاي درخشان عهده حمایت، هدایت و

ساختار تعریف شده و با بهره گیري از توان اساتید، صاحب نظران و  درخشان بر اساس

 شروع به فعالیت نموده است و براي شکوفایی استعدادهاي درخشان با توجه به کارشناسان،

پژوهشی مد نظر  هاي آموزشی و یازهاي مورد درخواست دانشجویان را در برنامه، ناتامکان

درمان وآموزش پزشکی در  براساس مستندات دریافتی از وزارت بهداشت،. قرار داده است 

استعدادهاي درخشان دانشگاه بر  قالب آئین نامه ها و دستورالعمل ها، وظیفه حمایت از

پزشکی  علوم مطالعات وتوسعه آموزش زیر نظر مرکز عهده دفتر استعدادهاي درخشان و

  .دانشگاه می باشد

  
 هدف دفتر استعدادهاي درخشان :  

و تقویت امر پژوهش در  ، تشویق خالقیت و نوآوري علمیپرورش و شکوفایی استعدادها  

  دانشجویان ممتاز وبرتر به منظور تامین منافع جامعه

  
 89در سالدانشگاه  عدادهاي درخشانفعالیت هاي انجام شده در دفتراست:  

   
  شناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت و تشکیل پرونده براي آنان .1

  :برگزاري گردهمایی دانشجویان ممتاز دانشگاه با اهداف زیر .2

 

 با اهداف و وظایف دفتر آشنایی دانشجویان ممتاز با یکدیگر و  

 ي استعدادهاي درخشاندریافت نظرات و دیدگاه ها   

   درخشان پژوهشی دانشگاه ازدیدگاه استعدادهاي -شناخت مشکالت آموزشی  

پیش  هماهنگی با معاونت محترم دانشجویی و فرهنگی به منظور اجرایی نمودن تسهیالت .3

  بینی شده در آیین نامه

هاي آموزشی  دانشجویان به موسسات آموزشی زبان انگلیسی براي شرکت در کالس معرفی .4

  ح علمی هر دانشجوتوجه به سط با

  سه نوبتاهداء بن خرید کتاب به دانشجویان در  .5
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  دانشجویان عضو دفتر به... ارائه خدمات کامپیوتري شامل پرینت، اسکن و  .6

  مشاوره به دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی ارائه .7

حصیلی پیشرفت تي بر نحوه  پیگیري پرونده آموزشی دانشجویان عضو دفتر براي نظارت .8

  آنان

از  آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن دانشگاه براي استفاده .9

نامه هاي  تسهیالت موجود در آزمون دستیاري و ورود به مقاطع باالتر در راستاي آیین

  :موجود

 89-90ی در دوره دستیاري در سال تحصیلیدانشجویان پزشک قبولی دو نفر از  

  بدون آزمون در          طریق آیین نامه ورود  دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد از نفر از یکپذیرش

 89- 90سال تحصیلی 

 آیین نامه ورود بدون آزمون در سال تحصیلی  نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی از طریقدو پذیرش

90 -89  

  ابهامات موجود ارتباط مستمر با وزارتخانه براي پیگیري سواالت و  .10

هاي تحقیقاتی به منظور آسان نمودن شرایط انتخاب موضوع تحقیقاتی،  تهیه عناوین طرح  .11

  دانشجویان بوسیله

متقاضی براي شرکت درهمایش ها و سمینارهاي داخلی به ویژه همایش  حمایت دانشجویان  .12

  ) سه مورد ( آموزش پزشکی هاي مرتبط با

  در کارگاه آموزشی اعزام یک نفر از دانشجویان به شیراز براي شرکت  .13

  نامه ها و پروژه هاي تحقیقاتی مرتبط با آموزش پزشکی مشاوره در پایانارائه ي   .14

  دانشجویان در خصوص چالش هاي موجود در نظام آموزشی به مراجع ذیصالح ارائه نظرات .15

  راه اندازي وب سایت دفتر وبه روز رسانی اطالعات .16

  )یک نوبت (  تشکیل شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه .17

 برگزاري کارگاه آموزشی مطالعه موثر دانشجوي موفق با مدیریت دانشجویان .18

  

  )) دانشگاه دفتر استعدادهاي درخشان(( 
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  1390ماهه اول در سال 6گزارش عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان در 

خانم راضیه بیانی ( پیگیري  پرونده یکی از دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه .1

ومتقاضی استفاده از تسهیالت پیش بینی شده در آئین نامه ) جوي رشته پزشکیدانش

نتیجه قبولی –ارسال آن به دبیرخانه شوراي  تخصصی  و....... 66از نشست  5موضوع ماده 

 ایشان در رشته چشم پزشکی مشهد

بررسی و تکمیل پرونده چهار نفر از دانشجویان واجد شرایط ومتقاضی استفاده از  .2

ت پیش بینی شده در آئین نامه بدون آزمون براي ورود به مقاطع باالتر وارسال به تسهیال

 باتوجه به اطالعات موجود قبولی یک نفر محرز شده است- سازمان سنجش آموزش پزشکی

نفر از دانشجویان واجد شرایط ومتقاضی استفاده از  6بررسی و تکمیل پرونده  .3

آزمون براي ورود به مقاطع باالتر وارسال به  تسهیالت پیش بینی شده در آئین نامه با

باتوجه به اطالعات موجود قبولی یک نفر محرز شده -سازمان سنجش آموزش پزشکی 

 است

بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان عضو دفتر استعدادهاي درخشان  ومشاوره با  .4

تر معرفی یک نفر به دف- مورد از دانشجویانی که دچار مشکل آموزشی شده بودند 3

  مشاوره دانشگاه

 ریال به تمامی دانشجویان عضو دفتر700000ارائه کارت اعتباري خرید کتاب به مبلغ  .5

برگزاري نسشت با مسئول امور مالی حوزه معاونت آموزشی براي تسهیل در فرآیند  .6

پرداخت بن خرید کتاب  و  هماهنگی درخصوص چگونگی ارسال گزارش عملکرد مالی به 

 وزارتخانه

 به دانشجویان عضو دفتر در زمینه هاي مختلفمشاوره  .7

 کمک به دانشجویان براي استفاده از امکانات موجود در دفتر .8

پیگیري امور مربوط به راه اندازي کمیته مشورتی دانشجوئی حوزه معاونت آموزشی  .9

 تا صدور ابالغیه براي اعضاء وتشکیل جلسه دوم کمیته وانتخاب دبیر کمیته

 نشجویان در زمینه انتخاب پروژه ها ي تحقیقاتیمشاوره وراهنمایی دا .10

شرکت در همایش آموزش پزشکی که ) دونفر(حمایت مالی از دانشجویان متقاضی .11

 دراردیبهشت سال جاري در  مشهد برگزار شد

معرفی سه نفر از دانشجویان براي شرکت در کارگاه آموزش پزشکی در شیراز در  .12

 شهریور ماه سال جاري
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انشجویان براي شرکت در مراسم افطارو هم اندیش دانشجویان نفر از د 5معرفی  .13

استعداددرخشان کشور با وزیر محترم بهداشت درمان وآموزش پزشکی در ماه مبارك 

 رمضان

 چهار مورد حمایت مالی از شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش زبان انگلیسی .14

 فرانسهیک مورد حمایت مالی از شرکت کننده در دوره هاي آموزش زبان  .15

 EDCپیگیري امور محوله از حوزه معاونت و .16

  

  

 )) 4/7/90- مسئول دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاه(( 
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 1391 ماهه اول 3و  1390سال  دومماهه  6گزارش عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان در  

 

مورد  6مشاوره با  - بررسی پیشرفت تحصیلی دانشجویان عضو دفتر استعدادهاي درخشان  .1

 .از دانشجویانی که دچار مشکل آموزشی شده بودند

نفر  34( ریال به تعداد دانشجویان  عضو دفتر 800000ارائه کارت هدیه خرید کتاب به مبلغ  .2

.( 

برگزاري نسشت با مسئول امور مالی حوزه معاونت آموزشی براي تسهیل در فرآیند  .3

رسال گزارش عملکرد مالی به پرداخت بن خرید کتاب  و  هماهنگی درخصوص چگونگی ا

 .وزارتخانه

مشاوره به دانشجویان عضو دفتر در زمینه هاي مختلف به خصوص در زمینه ي چگونگی  .4

 .استفاده از تسهیالت پیش بینی شده براي ادامه تحصیل

کمک به دانشجویان براي استفاده از امکانات موجود در دفتر شامل پرینت ، اسکن، استفاده  .5

 ....از اینترنت و

 .مشاوره وراهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب پروژه ها ي تحقیقاتی .6

 .جهت شرکت در همایش هاي علمی) یک نفر(حمایت مالی از دانشجویان متقاضی .7

 .دوازده مورد حمایت مالی از شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش زبان انگلیسی .8

ص امکانات و تسهیالت معرفی دانشجویان به معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصو .9

 .خوابگاهی

 .EDCپیگیري امور محوله از حوزه معاونت و  .10

 .فراهم نمودن شرایط استفاده دانشجویان از اینترنت به صورت شبانه روزي .11

 

  

 ))4/1391/ 7دفتر هدایت استعداد هاي درخشان ((

 



 

  دانشگاه استعدادهاي درخشانهدایت دفترگزارش عملکرد 

 

6  

 

 

  1391ماهه اول سال  6گزارش عملکرد دفتر استعدادهاي درخشان در

 

 .)نفر 28(دانشجویان عضو دفتر تعدادریال به 1000000خرید کتاب به مبلغ  دیههارائه کارت  .1

ل در فرآیند ست با مسئول امور مالی حوزه معاونت آموزشی براي تسهیشبرگزاري ن .2

هماهنگی درخصوص چگونگی ارسال گزارش عملکرد مالی به  پرداخت بن خرید کتاب و

 .وزارتخانه

ي مختلف به خصوص در زمینه ي چگونگی مشاوره به دانشجویان در زمینه ها .3

 .استفاده از تسهیالت پیش بینی شده براي ادامه تحصیل

کمک به دانشجویان براي استفاده از امکانات موجود در دفتر شامل پرینت ، اسکن،  .4

 ...ده از اینترنت وااستف

 .مشاوره وراهنمایی دانشجویان در زمینه انتخاب پروژه ها ي تحقیقاتی .5

نفر از دانشجویان جهت شرکت در همایش آموزش پزشکی که  15از  حمایت مالی .6

 .برگزار شددراردیبهشت سال جاري در مازندران 

 .دو مورد حمایت مالی از شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش زبان انگلیسی .7

عاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص امکانات و تسهیالت معرفی دانشجویان به م .8

 .خوابگاهی

 . رگزاري نشست شوراي استعداد درخشانیک مورد ب .9

نفر از دانشجویان عضو استعداد درخشان براي استفاده از تسهیالت پیش  5معرفی  .10

بینی شده، براي ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد، استفاده از سهمیه ي بدون 

 .نفر 4آزمون و قبولی 

تسهیالت پیش بینی  نفر از دانشجویان ممتاز دانشگاه براي استفاده از 8معرفی  .11

 .شده در آزمون کارشناسی ارشد سال جاري

نفر از دانشجویان عضو دفتر در   5شرکت مسئول دفتر استعداد درخشان به همراه   .12

 .همایش ماه مبارك رمضان با حضور مقام محترم وزیر

شرکت در گرد همایی مسئولین دفاتر استعدادهاي درخشان سراسر کشور همراه با   .13

 .،  در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"م افزار بانک اطالعاتی نخبگانآموزش نر "

 .EDCپیگیري امور محوله از حوزه معاونت و .14

  دفتر هدایت استعداد هاي درخشان

30 /7/1391 
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 1392سال دردانشگاه  دفترهدایت استعدادهاي درخشانگزارش عملکرد 

 

  رونده براي آنانشناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت و تشکیل پ .1

  :برگزاري گردهمایی دانشجویان ممتاز دانشگاه با اهداف زیر .2

 

 با اهداف و وظایف دفتر آشنایی دانشجویان ممتاز با یکدیگر و  

   دریافت نظرات و دیدگاه هاي استعدادهاي درخشان 

 درخشان پژوهشی دانشگاه از دیدگاه استعدادهاي -شناخت مشکالت آموزشی  

پیش  اونت محترم دانشجویی و فرهنگی به منظور اجرایی نمودن تسهیالتهماهنگی با مع .3

  بینی شده در آیین نامه

دانشجویان به موسسات آموزشی زبان انگلیسی براي شرکت در کالسهاي آموزشی  معرفی .4

  توجه به سطح علمی هر دانشجو با

 اهداء بن خرید کتاب به دانشجویان در سه نوبت  .5

  دانشجویان عضو دفتر به... شامل پرینت، اسکن و  ارائه خدمات کامپیوتري .6

  مشاوره به دانشجویان در خصوص مسائل آموزشی و پژوهشی ارائه .7

بر نحوه ي پیشرفت تحصیلی  پیگیري پرونده آموزشی دانشجویان عضو دفتر براي نظارت .8

  آنان

از  آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن دانشگاه براي استفاده .9

نامه هاي  تسهیالت موجود در آزمون دستیاري و ورود به مقاطع باالتر در راستاي آیین

  :موجود

  91- 92دانشجویان پزشکی در دوره دستیاري در سال تحصیلی نفر از 3قبولی 

 در سال  با آزمونطریق آیین نامه ورود  فر از دانشجویان در مقطع دکتري از 3پذیرش

 91- 92تحصیلی 

 بدون آزمونطریق آیین نامه ورود  ز دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد ازفر ا 5پذیرش 

 91-92در سال تحصیلی 

  در  با آزمونطریق آیین نامه ورود  نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد از 2پذیرش

 91- 92سال تحصیلی 

 

  ابهامات موجود ارتباط مستمر با وزارتخانه براي پیگیري سواالت و .10

هاي تحقیقاتی به منظور آسان نمودن شرایط انتخاب موضوع تحقیقاتی،  عناوین طرحتهیه   .11

  دانشجویان بوسیله



 

  دانشگاه استعدادهاي درخشانهدایت دفترگزارش عملکرد 

 

8  

 

 

متقاضی براي شرکت درهمایش ها و سمینارهاي داخلی به ویژه همایش  حمایت دانشجویان  .12

 مورد  3 – آموزش پزشکی هاي مرتبط با

  ه آموزشیاعزام یک نفر از دانشجویان به شیراز براي شرکت در کارگا .13

   نامه ها و پروژه هاي تحقیقاتی مرتبط با آموزش پزشکی ارائه ي مشاوره در پایان .14

  دانشجویان در خصوص چالش هاي موجود در نظام آموزشی به مراجع ذیصالح ارائه نظرات .15

 راه اندازي وب سایت دفتر و به روز رسانی اطالعات .16

دانشجویان عضو جهت ارتباط بیشتر با ایجاد پست الکترونیک ویژه دفتر و اطالع رسانی به  .17

 مسئولین و طرح سواالت و مشکالت و معظالت 

معرفی دانشجویان به معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص امکانات و تسهیالت  .18

 .خوابگاهی

 .EDCپیگیري امور محوله از حوزه معاونت آموزشی و  .19

 )یک نوبت ( تشکیل شوراي استعدادهاي درخشان دانشگاه  .20

  

 




