
  

  بهداشتی درمانی گلستان خدمات و دانشگاه علوم پزشکی

  مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 دفتر استعدادهاي درخشان

   دفتر استعدادهاي درخشان دانشگاهگزارش عملکرد  

  1395-1394-1393- 1392سال

  کیفیت اجرا  عنوان فعالیت  ردیف

دفتر استعدادهاي شناسایی دانشجویان واجد شرایط عضویت در   1

  :درخشان و تشکیل پرونده

به لحاظ معدل کل در میان  درصد برتر 1انتخاب دانشجویان  - 1

استعالم از  -1: (دانشجویان هم رشته با ورودي مشترك

درصد برتر به لحاظ معدل  10دانشکده ها در خصوص معرفی 

کل در همه مقاطع و رشته هاي تحصیلی موجود در دانشگاه 

بررسی اسامی ارسالی و گزینش دانشجویان واجد شرایط  -2

استعالم از  -4-نامه کل استعالم سوابق آموزشی و کار - 3

 )شوراراي انضباطی دانشگاه

ماده انتخاب دانشجویان واجد شرایط بر اساس سایر بند هاي  -2

از آیین نامه تسهیالت آموزشی، پژوهشی و رفاهی ویژه  2

  پرونده 90بررسی : 1392سال 

  نفر  58  :تعداد اعضاي منتخب عضو استعداد درخشان

  پرونده  260بررسی :1393سال 

  نفر 64 :تعداد اعضاي منتخب عضو استعداد درخشان

  پرونده 233بررسی : 1394سال 

  نفر 80  :تعداد اعضاي منتخب عضو استعداد درخشان

  پرونده 280بررسی : 1395سال 

  نفر 69  :تعداد اعضاي منتخب عضو استعداد درخشان



  استعدادهاي درخشان

دانشجویان واجد شرایط عضویت صدور ابالغیه یک ساله عضویت    2

  در دفتر استعدادهاي درخشان

  

  دانشجوي عضو 58ساله براي  1عضویت  صدور ابالغیه: 1392

  دانشجوي عضو 64ساله براي  1عضویت  صدور ابالغیه :1393

  دانشجوي عضو 80ساله براي  1عضویت  صدور ابالغیه :1394

  دانشجوي عضو 69ساله براي 1عضویت  صدور ابالغیه :1395

  :95-92طی سالهاي   پیگیري مداوم امور بانک اطالعاتی نخبگان  3

  بار 2الی 1در هفته 

به ... پرینت و اسکن و : ارائه خدمات کامپیوتري  شامل   4

  دانشجویان عضو دفتر

  :95-92طی سالهاي 

  همه روزه حداقل سه نفر

و استعدادهاي درخشان اعضاي دفتر ( مشاوره به دانشجویان ارائه   5

در ) و یا تماس گیرنده با تلفن دفتر ن مراجعه کنندهیاسایر دانشجو

 :خصوص مسائل زیر

نگارش ( ؛ پژوهشی...)ادامه تحصیل، انتخاب رشته، و ( آموزشی 

استعداد  شریح طرق کسب عنوان؛ معرفی و ت.....)مقاله، طرح و

دانشجوي نمونه کشوري، دانشجوي (ت در دفتر درخشان و عضوی

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

  .....و ؛ امکانات رفاهی )موجود 

  :95-92طی سالهاي 

  )مورد 90در هر ماه حداقل (  

ارتباط مستمر با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واحد    6

شرکت سما در خصوص رفع مشکالت استعدادهاي درخشان و 

مربوط به ثبت نام و بارگذاري اطالعات در بانک اطالعاتی مربوطه و 

(... 

  :95-92طی سالهاي 

  )مورد 10 در هر ماه حداقل(  



همچنین جهت پیگیري سواالت و ابهامات موجود در آیین نامه  

  هاي استعداد درخشان و مشکالت دانشجویان

حمایت و معرفی دانشجویان به موسسات آموزشی زبان انگلیسی    7

  براي شرکت در کالس هاي آموزشی 

حمایت از دانشجویان در هزینه کرد شرکت در کالس آموزشی : 1392سال 

  مورد 20 زبان انگلیسی به تعداد

حمایت از دانشجویان در هزینه کرد شرکت در کالس آموزشی : 1393سال 

  مورد 28 تعداد زبان انگلیسی به

حمایت از دانشجویان در هزینه کرد شرکت در کالس آموزشی : 1394سال 

  مورد 26 زبان انگلیسی به تعداد

حمایت از دانشجویان در هزینه کرد شرکت در کالس آموزشی  :1395سال 

  مورد 12  زبان انگلیسی به تعداد

8    
ها و حمایت از دانشجویان متقاضی براي شرکت در همایش  

  سمینار هاي داخلی به ویژه همایش هاي مرتبط با آموزش پزشکی

  -: 1392سال 

  

  حمایت از دانشجویان در موارد ذیل: 1393سال 

مهارت 10(کارگاه  10شامل -کارگاه آموزشی مربیگري مهارت هاي زندگی-1

پانزدهمین همایش کشوري آموزش پزشکی در دانشگاه  -2)اصلی زندگی

ششمین المپیاد علمی دانشجویی در دانشگاه هاي  -3 - علوم پزشکی یزد

  علوم پزشکی کشور

  حمایت از دانشجویان در موارد ذیل: 1394سال 

نهمین جشنواره آموزشی شهید مطهري و هفدهمین همایش کشوري آموزش 

کارگاه  - چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران - پزشکی

  زندگیآموزش مربیگري مهارت هاي 



  حمایت از دانشجویان در موارد ذیل: 1395سال 

  IADRکنگره  -2همایش دانشجویی بیماري هاي نادر ژنتیکی- 1

  چهاردهمین کنگره انجمن دندانپزشکی کودکان ایران- 3

  هشتمین مدرسه تابستانی دانشگاه علوم پزشکی شیراز-4

  کمپین دانشجویی هپاتیت - 5

  نفر 58تعداد :  92سال   پرداخت کارت هدیه به عنوان بن خرید کتاب    9

  نفر 64تعداد : 93سال 

  عدم پرداخت:  94سال

  عدم پرداخت:95سال 

10    

آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و  

استعداد درخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده از تسهیالت 

  )کارشناسی ارشد(  -ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی

  : 1392سال 

  نفر 7قبولی  -پرونده 82بررسی 

  :1393سال 

  نفر 10قبولی  -پرونده 60بررسی 

  :1394سال 

  نفر 8قبولی  - پرونده 98بررسی 

  :1395سال 

  نفر 6قبولی  - پرونده -بررسی 

11    

آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و  

استعداد درخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده از تسهیالت 

  : 1392آزمون دکتري سال 

  نفر 3قبولی  -  پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط 4بررسی 

  :1393آزمون دکتري سال 



  نفر 1قبولی  - پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط  3بررسی   )PHDدکتري ( -ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی

  :1394آزمون دکتري سال 

  عدم قبولی –پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط  2بررسی 

  :1395سال  آزمون دکتري

  نفر 2قبولی  -پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط 5بررسی 

12    
آماده سازي پرونده دانشجویان و معرفی فارغ التحصیالن ممتاز و  

استعداد درخشان واجد شرایط دانشگاه براي استفاده از تسهیالت 

دستیاري تخصصی ( -ادامه تحصیل به مقاطع باالتر تحصیلی

  )پزشکی بالینی

  : 1392چهلمین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بالینی سال 

  نفر از دانشجویان  3قبولی 

  :1393چهل و یکمین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بالینی سال 

نفر از  2قبولی  - پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط  6بررسی 

  دانشجویان

  :1394چهل و دومین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بالینی سال 

نفر از  2قبولی -پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط  6بررسی 

  دانشجویان

  :1395چهل و سومین آزمون دستیار تخصصی پزشکی بالینی سال 

نفر از  2قبولی  - پرونده دانشجویان متقاضی واجد شرایط 5بررسی 

  دانشجویان

توسعه بروزرسانی اطالعات موجود در وب سایت مرکز مطالعات و    13

دانشگاه و اطالعات مربوط به دفتر  )EDC(آموزش علوم پزشکی

به منظور دستیابی آسان به جدیدترین (استعدادهاي درخشان 

آیین نامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه ها و اخبار و اطالعات 

و اطالع رسانی به دانشجویان و ) مربوط به استعدادهاي درخشان

  دانشکده ها

  : 95-92طی سالهاي 

  بارسایت به روز رسانی می گردد 2الی 1حداقل در هفته 



 .EDCپیگیري امور محوله از حوزه معاونت آموزشی و    14

   

المپیاد علمی -جشنواره شهید مطهري: انجام امور محوله بنابر ضرورت 

سایت  به روز رسانی - تهیه گزارش عملگرد و برنامه عملیاتی - دانشجویی

  EDCاطالعات دفاتر  مرکز در خصوص

 بانک اطالعاتی نخبگانبه روز رسانی پیگیري امور مربوط به    15

اطالع رسانی به دانشجویان و ثبت و نام تایید  - شامل راه اندازي 

  ....و-دانشجویان

نفردانشجوي عضو دفتر و بررسی سایر  58ثبت نام و تایید  :92سال 

  درخواست هاي ارسالی توسط دانشجویان دیگر

نفردانشجوي عضو دفتر و بررسی سایر  64ثبت نام و تایید : 93سال 

  درخواست هاي ارسالی توسط دانشجویان دیگر

نفردانشجوي عضو دفتر و بررسی سایر  80ثبت نام و تایید  :94سال 

  درخواست هاي ارسالی توسط دانشجویان دیگر

 نفردانشجوي عضو دفتر و بررسی سایر 69ثبت نام و تایید : 95سال

  درخواست هاي ارسالی توسط دانشجویان دیگر

معرفی دانشجویان به معاونت دانشجویی و فرهنگی در خصوص   16

  ....امکانات و تسهیالت خوابگاهی، وام، و

 :95-92طی سالهاي  

  مورد 20بنابر درخواست دانشجویان عضو دفتر در هر سال حد اقل 

17    
عضو دفتر بنابر در  برگزاري  کارگاه هاي آموزشی ویژه دانشجویان 

  تعداد متقاضیان و مقدار ثبت نام ها

  عدم برگزاري کارگاه: 1392سال 

  به صورت تئوري و عملی PCRبرگزاري کارگاه  :1393سال 

 2برگزاري   - کارگاه روش تحقیق و پروپوزال نویسی 7برگزاري  :1394سال 

  کارگاه مقاله خوانی 

  عدم برگزاري کارگاه :1395سال 

  بنابر ضرورت پیگیري می گردد  بنیاد ملی نخبگان   18

  در طول سال بررسی می گردد  به روز رسانی بانک اطالعاتی نخبگان  19

 




