
 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشکده علوم پزشکی الرستان

 0011در سال  استعداد درخشانبرنامه عملیاتی کمیته 

 تاریخچه

منظور شناسایی و حمایت ه ب 3131از سال الرستان به صورت مستقل علوم پزشکی  شکدهدفتر استعدادهای درخشان در دان

ركز رشد م از آنجایی كه یکی از منابع اصلی در امر توسعه، نیروی انسانی كار آمد می باشد. رسالتاستعدادهای درخشان تشکیل شد. 

استعدادهای درخشان در راستای رسالت دانشگاه كشف و پذیرش استعدادها و ایجاد بستر مناسب جهت بروز و ظهور خالقیت ها و 

خود را موظف می داند تا همزمان با آشنا نمودن استعدادهای مركز  اینهدایت آنان به سمت پژوهش و تولید علم خواهد بود. همچنین 

درخشان با مشکالت جامعه ایشان را به معضالت موجود حساس نموده و انگیزه آنها را در بهبود رفاه جامعه افزایش دهد. در این راستا 

 استعدادهای درخشان خواهد بود.مركز رشد  توجه به اصول اخالق پژوهش و پایبندی به ارزش های انسانی سرلوحة فعالیت های

 

 وضعیت موجود

علمی می باشد. كمیسیون ویژه واحد استعداد درخشان متشکل از كمیته ای به همین عنوان شامل دبیر كمیته از اعضای هیئت 

ون ضای این كمیسیدانشجویان استعداد درخشان رسیدگی می نماید. اع استعداد درخشان نیز در سطح باالتر به مسائل مربوط به

شامل ریاست دانشکده علوم پزشکی به عنوان رئیس كمیسیون، معاونت آموزشی دانشکده به عنوان نائب رئیس، دبیر كمیته استعداد 

، مدیر تحقیقات و فناوری، مدیر EDCمدیر كل آموزش دانشکده، رئیس درخشان به عنوان دبیر كمیسیون و سایر اعضا كه شامل 

 ی، سه نفر از اعضای هیئت علمی و یک نفر از دانشجویان استعداد درخشان می باشد.دانشجویی و فرهنگ

 از جمله فعالیت های انجام شده در این واحد عبارت است از: 

 سال هر ماه مرداد در درخشان استعدادهای سهمیه از استفاده جهت رشته هر در ورودی هر برتر %3 دانشجویان نام ثبت 

 آخر ترم دانشجویان برتر %31 دانشجویان تعیین 

 درخشان استعداد ویژه كمسیون برگزاری 

 مربوطه های نامه آئین و درخشان استعدادهای كمیته با دانشجویان آشنایی جلسات برگزاری 

 (س)زینب حضرت پرستاری دانشکده در درخشان استعداد دفتر اندازی راه 

 المپیاد مختلف های حیطه در كتاب جلد 01 با  درخشان استعداد كتابخانه اندازی راه 

 جلد كتاب در دفتر شیراز 01زی كتابخانه استعداد درخشان  با راه اندا 



 كارگاههای اولویت بندی شده بر  برگزاریو  ایشان نیاز مورد كارگاههای مورد در درخشان استعداد عضو دانشجویان از نیازسنجی

 هر دو ماه یکبار اساس نیازسنجی صورت گرفته

 درخشان استعدادهای دانشجویان ویژه درخشان استعدادهای پ گاهنامهو چا مجوز اخذ 

 بهداشت و پرستاری های دانشکده در درخشان استعدادهای عضویت شرایط عنوان با فنری قاب نصب 

 های دانشکده دانشجویان جهت غربالگری آزمون برگزاری نحوه و المپیاد مختلف های حیطه پیرامون  توجیهی جلسات برگزاری 

 مجزا صورت به اوز بهداشت دانشکده و الرستان( س) زینب حضرت پرستاری

 

 :اهداف کلی

  .شناسایی افراد با استعداد و عملکردهای درخشان، طبقه بندی آنها به شیوه های علمی وایجاد شرایط جهت شکوفایی آنها .3

اینگونه افراد دارای استعداد الزم برای آنها جذب و هدایت دانشجویان دارای استعداد درخشان در جهت رشته هایی كه  .2

 .آنان از ومعنوی مادی حمایت و باشند می بهداشت وزارت و كشور نیاز بوده و مورد
 . استعداد درخشان در دانشجویان خالقیت ، توان رهبری وكارآفرینی گسترش و توان نوآوری، ابداع ، .1

 اختصاص تسهیالت به دانشجویان استعداد درخشان .4

 
 :اهداف اختصاصی

 انتخاب اعضا و تشکیل كمیته كارشناسی استعداد درخشان (3

 نامه آیین اساس بر درخشان استعداد دانشجویان نام ثبت و شناسایی (2

 آشنا نمودن دانشجویان با آئین نامه های استعداد درخشان (1

 )دوبار در سال (تشکیل جلسات منظم در هر ترم با دانشجویان استعداد درخشان  (4

 رفاهی دانشجویان استعداد درخشان -واحد استعداد درخشان بر اساس آیین نامه تسهیالت آموزشیارتقا كیفی برنامه های  (0

 برگزاری كارگاههای مورد نیاز دانشجویان بر اساس نیازسنجی صورت گرفته از ایشان (6

 به دانشجویان عضو استعداد درخشاناختصاص تسهیالت رفاهی  (7

 به دانشجویان عضو استعداد درخشان آموزشیاختصاص تسهیالت  (8

 عملکردشش ماهه در زمینه توانمدسازی دانشجویان استعداد درخشان در پایان هر ترمارائه گزارش  (3

  ماه یکبار 6چاپ گاهنامه هر  (31

 جهت استفاده از سهمیه آزمون كارشناسی ارشد %31معرفی دانشجویان استعداد درخشان  (33

 باالتر تحصیلی مقاطع به ورود ارتقا شرایط واجد التحصیلی فارغ دانشجویان تحصیلی ارتقا (32

 

 



 جهت شرایط وایجاد علمی هاي شیوه به آنها بندي طبقه درخشان، عملکردهاي و استعداد با افراد شناساییهدف کلی: 

 آنها شکوفایی

 

 جویان استعداد درخشان در طرح توسعه تحول  در آموزشکلی: جذب و هدایت دانشهدف 

 شناسایی و ثبت نام دانشجویان استعداد درخشان بر اساس آیین نامه هداف اختصاصی: 

 

زمان  زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 پایان

 شاخص پایش یا 

 ارزشیابی

  3/8/411 3/7/411  اطالع رسانی عمومی در سطح دانشکده ها  1

مکاتبه با آموزش جهت معرفی دانشجویان استعداد درخشان  2

بر اساس شرایط احراز در آیین نامه پذیرش دانشجویان 

 استعداد درخشان

 3/7/411 3/8/411  

اطالع رسانی به دانشجویان واجدالشرایط و عالقمند به  3

 عضویت

 

 

3/7/411 3/8/411  

رم ف دریافت مستندات و بررسی شرایط احراز دانشجو وتحویل 4

 های مربوطه به دانشجویان واجدالشرایط وثبت نام از آنان

 

 

3/7/411 3/8/411  

اعتبار یکسال تشکیل پرونده و صدوركارت عضویت به  5

 تحصیلی و تهیه بانک اطالعاتی اسامی دانشجویان عضو

 

 

3/7/411 3/8/411  

ارسال بانک اطالعاتی اسامی  و مشخصات دانشجویان عضو به  6

 وزارت خانه متبوع

 3/7/411 3/8/411  

  3/8/411 3/7/411  پیگیری درج اقدامات در سایت 7

  –آشنایی دانشجویان با طرح تحول هداف اختصاصی: 

آمایش سرزمینی –حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم –آینده نگاری و مرجعیت علمی  –های آموزش مجازی  فعالیت دانشجویان در بسته

 بین الملل سازی -حرفه ای اعتالی اخالق   -

زمان  زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 پایان

 شاخص پایش یا 

 ارزشیابی

برگزاری كارگاه های آشنایی دانشجویان استعداد درخشان با  1

 بسته های تحول بر حسب نیاز

 –مسئول هسته 

 مدیر طرح تحول

3/7/411 13/6/413 

 

 

استعداد درخشان با دبیر بسته برگزاری جلسه دانشجویان  2

 هایی كه امکان مشاركت دانشجو وجود دارد  هر دو ماه یکبار

 13/6/413 3/7/411 مسئول هسته

 

 

انتخاب  دانشجویان واجدالشرایط و عالقمند به فعالیت در  3

 بسته های طرح تحول

–مسئول هسته 

 دبیر بسته 

3/7/411 13/6/413 

 

 

 13/6/413 3/7/411 دبیر بسته  به دانشجویانصدور گواهی و تحویل آن  4

 

 



 جهت شرایط وایجاد علمی هاي شیوه به آنها بندي طبقه درخشان، عملکردهاي و استعداد با افراد شناساییهدف کلی: 

 آنها شکوفایی

 رفاهی دانشجویان استعداد درخشان -تسهیالت آموزشی ارتقا کیفی برنامه های  واحد استعداد درخشان بر اساس آیین نامههدف اختصاصی: 

 انتخاب اعضا و تشکیل کمیته کارشناسی استعداد درخشان

 

 زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 

 

 شاخص پایش یا 

 ارزشیابی

معرفی یک نفر از اعضای هیات علمی جهت عضویت  1

در كمیته كارشناسی استعداد درخشان به مركز 

 مطالعات 

 3/7/411 3/8/3411 

 

 

 3/8/3411 3/7/411  ابالغ جهت اعضا معرفی شده 2

 

 

هماهنگی و دعوت از اعضا و تشکیل كمیته كارشناسی  3

 استعداد درخشان

 3/7/411 13/6/3413 

 

 

 13/6/3413 3/7/411  برگزاری جلسات كمیته هر دو ماه یکبار  4

 

 

 13/6/3413 3/7/411  جمع بندی نظرات كمیته و تدوین صورت جلسه 5

 

 

 13/6/3413 3/7/411  ابالغ مصوبات كمیته به بخش های مربوطه جهت اجرا 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درخشان استعداد دانشجویان در وکارآفرینی رهبري توان ، خالقیت ، ابداع نوآوري، توان و گسترش هدف کلی:

 

 

 

 

 

 

 

هر دو ماه یکبار )کارگاه خالقیت ،  ایشان از گرفته صورت نیازسنجی اساس بر دانشجویان نیاز مورد کارگاههای برگزاری  اهداف اختصاصی: 

 ، کارآفرینی و...( مهارت های ارتباطی 

 

شاخص پایش یا  زمان پایان شروعزمان  مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 ارزشیابی

    

 

  

ی الکترونیک نیاز سنجی  توزیع فرم 1

در بین دانشجویان استعداد 

 درخشان

نمونه فرمهای تکمیل  30/8/3411 3/8/3411 هسته مسئول

 شده

تحلیل نیازسنجی و مشخص كردن  2

 اولویتها

لیست اولویت های  11/8/3411 30/8/3411 مسئول هسته

 شده كارگاهها مشخص

هماهنگی با مدرس مربوطه و برنامه  3

 ریرزی جهت زمان برگزاری كارگاه 

 13/1/3413 11/8/3411 مسئول هسته

 

 مکاتبات اداری

اطالع رسانی به دانشجویان استعداد  4

 درخشان و ثبت نام آنان

 11/8/3411 30/8/3411 مسئول هسته

 

-پوستر و اطالعیه ها  

 لیست اسامی افراد ثبت

 نام شده

تهیه لیست حضور و غیاب و تهیه  5

 ملزومات كارگاه ها

 11/8/411 30/8/411 مسئول هسته

 

 -لیست حضور غیاب

 مکاتبات

 13/1/3413 3/3/3411 مسئول هسته برگزاری كارگاه در زمان اجرای آنها 6

 

 -مستندات كارگاه )فیلم

 فایل ارائه( -عکس

نظارت و ارزشیابی  از فرایند  7

 برگزاری كارگاه

 13/1/3413 3/3/411 مسئول هسته

 

فرمهای ارزشیابی تکمیل 

تحلیل و آنالیز  -شده

 فرمها

صدورگواهی و تحویل به دانشجویان  8

 شركت كننده

 13/4/413 3/3/411 مسئول هسته

 

 نمونه گواهی امضاء شده

بایگانی مستندات مربوط به برگزاری  9

 كارگاه 

 13/4/413 3/3/411 مسدول هسته

 

پرینت و نگهداری اسناد 

 و فایلها



 درخشان استعداد دانشجویان به تسهیالت ختصاصا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 افزایش دانش و مهارت دانشجویان استعداد درخشان در زمینه آموزش زبان انگلیسی بر اساس  تعداد متقاضیهداف اختصاصی: ا

 

زمان  زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 پایان

شاخص پایش یا 

 ارزشیابی

هماهنگی با مدرس مربوطه و برنامه ریرزی جهت زمان  1

 به صورت آنالین كالس  زبان انگلیسیبرگزاری 

 

3/7/3411 كارشناس  13/6/413 

 

اداری مکاتبات  

نام اطالع رسانی به دانشجویان ااستعداد درخشان و ثبت  2

 آنان

3/7/3411 كارشناس  13/6/413 

 

پوستر -ها اطالعیه  

كالس  زبان تهیه لیست حضور و غیاب و تهیه ملزومات  3

 انگلیسی

3/7/3411 كارشناس  13/6/413 

 

غیاب حضور لیست  

به صورت آنالین در زمان  كالس  زبان انگلیسیبرگزاری  4

 اجرای آنها

3/7/3411 مدرس  13/6/413 

 

كالس از عکس  

 -كارشناس كالس  زبان انگلیسینظارت و ارزشیابی  از فرایند برگزاری  5

هسته مسئول  

3/7/3411  13/6/413 

 

شده تکمیل ارزشیابی فرم  

3/7/3411 كارشناس صدورگواهی و تحویل به دانشجویان شركت كننده 6  13/6/413 

 

 نمونه گواهی تکمیل شده

كالس  زبان مستند سازی فعالیت های مربوط به برگزاری  7

 به صورت آنالین  انگلیسی

3/7/3411 كارشناس  13/6/413 

 

اسامی لیست -عکس  



 الزم استعداد داراي افراد اینگونه که هایی رشته جهت در درخشان استعداد داراي دانشجویان هدایت و جذبهدف کلی: 

 مادي و معنوي از آنانبراي آنها بوده و مورد نیاز وزارت بهداشت می باشند و حمایت 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ارتقا تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیلی واجد شرایط ارتقا ورود به مقاطع تحصیلی باالترهداف اختصاصی: 

 جهت استفاده از سهمیه آزمون کارشناسی ارشد %11معرفی دانشجویان استعداد درخشان      

 ارزشیابیشاخص  زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا شرح فعالیت ردیف

 2/0/3413 3/4/3413 مسئول هسته دریافت فرم های مربوط به ارتقا از طرف وزارت خانه 1

 

 

ارسال آیین نامه مربوطه آزمون كارشناسی به كارشناسی ارشد به  2

 دانشکده ها جهت معرفی دانشجویان فارغ التحصیل واجد شرایط

 2/0/3413 3/4/3413 مسئول هسته

 

 

 مسئول هسته فارغ التحصیل واجد شرایط به مركز مطالعات معرفی دانشجویان 3

 

3/4/3413 2/0/3413 

 

 

 مسئول هسته بررسی پرونده و تعیین مطلوب دانشجویان واجد شرایط 4

 

3/4/3413 2/0/3413 

 
 

 

 مسئول هسته اطالع رسانی به موقع دانشجویان جهت ثبت نام و تکمیل مدارک 5

 

3/4/3413 2/0/3413 

 

 

 مسئول هسته دانشجویان فارغ التحصیل واجد شرایط به وزارت خانه معرفی 6

 

3/4/3413 2/0/3413 

 

 



 دانشجویی -برگزاري المپیاد علمی  هدف کلی :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آمادگی دانشجویان برای شرکت دانشجویان در دوازدهمین المپیاد دانشجوییهداف اختصاصی: 

  

 شاخص ارزشیابی زمان پایان زمان شروع مسئول اجرا فعالیتشرح  ردیف

                                                 3/31/3411 3/7/3411 دفتر مسئول  برگزاری جلسات توجیهی المپیاد علمی دانشجویی 1

برگزاری كارگاهها و دوره های آموزشی جهت حیطه های مختلف  2

 المپیاد

دفتر استعداد 

و معاونت درخشان 

 محترم آموزشی

3/8/3411 13/3/33                                                 

دفتر استعداد  اعزام دانشجویان  و فراهم آوردن امکانات 3

و معاونت درخشان 

  محترم آموزشی

3/1/3411 13/2/3411                                                

دفتر استعداد  قدردانی از دانشجویان راه یافته به مقاطع باالتر 

و معاونت درخشان 

 محترم آموزشی

13/4/3411 13/6/3411  


