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قطعنامه گردهمايي مسئولين دفاتر استعداد هاي درخشان دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات 

  شوركبهداشتي درماني 
   تهران-۱۳۸۸چهارم آذر ماه 

  
دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درمـاني كـشور در           مسئولين دفاتر استعداد هاي درخشان         گردهمايي     

ابتدا مسئولين دفاتر به . دش در ستاد مركزي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي برگزار   1388چهارم آذر ماه    تاريخ  
مقام محترم معاونت اموزشي ، بحـث و تبـادل           بيانات راه گشاي      پس از استماع    نقطه نظرات پرداخته و    معرفي خود و بيان   

  :گرديدنظر در خصوص موضوعات دستورجلسه بر موارد زير بعنوان قطعنامه گردهمايي تاكيد 
اه نمودن فرآينـد    در راستاي سياست تمركز زدايي و به منظور تسهيل انجام امور دانشجويان استعداد درخشان و كوت                .1

كليه مكاتبات مربوط به دانشجويان استعداد درخشان با مراجـع ذيـربط، بـه               8/9/88مكاتبات مقرر گرديد از تاريخ      
 با مراجع ذيربط انجام و از مراجعـات مكـرر            هاي علوم پزشكي   طور مستقيم از طريق حوزه معاونت آموزشي دانشگاه       

  :اين مكاتبات شامل.  علوم پزشكي وزارت متبوع جلوگيري شوددانشجويان به مركز مطالعات و توسعه آموزش
مكاتبه مستقيم با دبيرخانه هاي تخصصي برگزاركننده آزمون به منظور معرفي دانشجويان مذكور و  بهره مندي                  .1,1

 . از تسهيالت شركت در آزمون
منـدي از تـسهيالت     مكاتبه مستقيم با مركز سنجش به منظور گواهي معرفي دانشجويان واجد شرايط و بهـره                 .1,2

 . آيين نامه ورود بدون آزمون به مقاطع باالتر
مكاتبه مستقيم با معاونت تحقيقات و فناوري وزارت متبوع به منظور معرفي دانشجويان و تاييد ابداع ، اختـراع       .1,3

 . يا پژوهشگر برجسته
د استعداد درخشان بـودن     مكاتبه مستقيم اداره طرح با دانشگاه محل تحصيل دانشجو به منظور استعالم و تائي              .1,4

  .دانشجو
تبيين جايگاه دفاتر استعدادهاي درخشان در شناسايي، هدايت و حمايت استعدادهاي درخشان و نخبـه پـروري در                   .2

 دانشگاه هاي علوم پزشكي
با دانـشجويان اسـتعدادهاي   تاكيد برجايگاه استاد مشاور در دانشگاه هاي علوم پزشكي بطور كلي و بويژه در ارتباط              .3

 .درخشان و تاكيد در خصوص امتيازهاي مادي و معنوي اساتيدي كه در اين امر مهم شركت مي كنند
با عنايت به متفاوت بودن شرايط در دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور، محدود بودن تسهيالت و عدم امكـان                     .4

تسهيالت به همه دانشجويان استعداد درخشان را امكانپذير كنـد     تدوين يك آئين نامه جامع الشرايط كه امكان ارائه          
 به كمك ديگـر  مقرر گرديد دفاتر استعداد درخشانو اين مسئله باعث دلسردي و كاهش انگيزه دانشجويان مي شود    



ر د نسبت به تدوين آئين نامه داخلـي         مختص هر دانشگاه  با توجه به شرايط و امكانات موجود و         و   بخش هاي دانشگاه  
 .دانشجويان اقدام نمايندموارد شناسايي، جذب،هدايت و حمايت 

ظير تاريخي ايران در مورد علوم پزشكي جهت ايجاد تفكـر و             ن آشنا سازي دانشجويان با فرهنگ اسالمي و سابقه بي         .5
 در نتيجه تالش اينگونه دانشجويان براي رسيدن به متدهاي دانش پزشكي در سطح دنيا

با محوريت دانشگاه علوم پزشكي كرمان و همكاري دانشگاه هاي علوم پزشكي تهران، شيراز،              مقرر گرديد كميته اي      .6
تحـول در نظـام     همدان، شاهرود، سمنان، كرمانشاه و تبريـز بـه منظـور            ارتش،شهيد بهشتي، اروميه، اهواز، ايران،      

ذرماه ارائه شود به گونه اي      تا پايان آ   جدول زمان بندي   تشكيل و  شناسايي،هدايت و حمايت از استعدادهاي درخشان     
 . اعالم گردد1388 پايان ساليج كار تاانتكه 

به منظور جذب حداكثري بودجه  تاكيد شد تا دفاتر استعداد درخشان نسبت به ارسال به موقع عملكرد و برنامه خود                      .7
م پزشكي هم قـرار     با توجه به محورهاي تعيين شده و فرمت ارسالي كه در سايت مركز مطالعات و توسعه آموزش علو                 

 .دارد اقدام نمايند
  
  

 


