
  دانشجویی استعدادهاي درخشانحمایت از دستورالعمل تشکیل کمیسیون ویژه 
  در دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور

  
  مقدمه و ضرورت

تربیت سرمایه هاي انسانی متعهد و متخصـص و فـراهم نمـودن زمینـه جـذب، هـدایت و شـکوفایی                
مهمتـرین راهبردهـاي ترسـیم شـده در اسـناد باالدسـتی کشـور        ، یکی از درخشاننخبگان و استعدادهاي 

ایـن  . اسـت ... کشـور، نقشـه جـامع علمـی سـالمت و       نقشـه جـامع علمـی    ،1404مانند سـند چشـم انـداز    
هاي انسـانی بـا ظرفیتهـاي خـدادادي و تالشـهاي خـود و همچنـین حمایتهـاي ویـژه سـازمانها و            سرمایه

 .ینده مدیران و متخصصان کارآمدي براي کشور باشندتوانند در آ نهادهاي مرتبط، قطعاً می

در این راستا و با عنایـت بـه    حوزه سالمت با توجه به رسالت ذاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی
و عـدم    مختلف دانشجویان نخبـه و اسـتعدادهاي درخشـان    مسایلاقتضائات خاص و ضرورت توجه به 

نشــگاه بــراي حــل مســایل و درخواســت هــاي مــرتبط بــا  وجــود مرجــع تصــمیم گیرنــده مســتقیم در دا
ــان ــتعدادهاي درخش ــکیل ، اس ــتورالعمل تش ــان  دس ــت از اســتعدادهاي درخش ــژه حمای ــیون وی در کمیس

  .دانشگاههاي علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کشور به شرح زیر تدوین و اجرا خواهد شد
  

  اهداف  :1ماده 
در دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی      ي درخشـان  کمیسیون ویژه حمایت از اسـتعدادها    

درمانی کشور با همکاري و تعامل کلیه مدیران و اعضاي محترم هیأت علمـی اهـداف زیـر را در دانشـگاه     
  :کند پیگیري می
        اعمال سیاست هاي تشویقی در دانشگاه جهت ترغیـب اسـتعدادهاي درخشـان بـه انجـام فعالیـت

کشور، نقشـه   نقشه جامع علمی ،1404ستی کشور مانند سند چشم انداز اسناد باالدهاي همسو با 
ترغیـب اسـتعدادهاي درخشـان بـه انجـام فعالیـت هـاي منجـر بـه ارتقـاي           جامع علمی سالمت و 
 دانشگاه و عام المنفعه 

 نخبگـان و   بـراي مندي از تسهیالت ویژه آموزشـی، پژوهشـی و رفـاهی     فراهم نمودن امکان بهره
بـر   اي منطقهدانشگاهی، استانی، خشان دانشگاه بر مبناي ظرفیتهاي مختلف بومی، استعدادهاي در

 . اساس آمایش سرزمین با هدف به اشتراك گذاشتن و استفاده بیشتر از امکانات

  

  دامنه شمول :2ماده 
درمان و آمـوزش پزشـکی در    کلیه دانشجویان مشمول آیین نامه استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت،

  .ا و مقاطع مختلف تحصیلی در هر یک از دانشگاه ها و دانشکده هاي علوم پزشکی کشوررشته ه
  



  شرح وظایف: 3ماده 
    هـا و ضـوابط مـرتبط و     نامـه  شناسایی نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه بـر مبنـاي آیـین

 بررسی موارد  استثنایی جهت استعالم از وزارت متبوع

 ستهاي حمایتی در دانشگاهسازي سیا پیادهي جهت ایجاد بستر 

      تسهیل برقراري ارتباط دانشجویان با نهادها و سازمان هاي مختلف بـه منظـور انجـام فعالیـت و
 آنها تمخد

 دریافت گرانت هاي مختلف آموزشی و پژوهشـی  و  معرفی دانشجویان براي استفاده از تسهیالت
 از مراکز اصلی دهنده گرانت کشوري مانند صندوق حمایت از پژوهشگران

 تشکیل دبیرخانه منسجم و تالش جهت مستندسازي منظم اسناد و مدارك مرتبط 

 بط در خصـوص نخبگـان و   یرهاي صادره از مراجع ذ نظارت بر اجراي دستورالعملها و بخشنامه
 هاي درخشان دانشگاهاستعداد

  بررسی موردي مسایل و مشکالت نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه  

  

  ارکان  :4ماده 
در دانشـگاههاي علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی      کمیسیون ویـژه حمایـت از اسـتعدادهاي درخشـان     

  :درمانی کشور شامل ارکان زیر است
 :یس کمیسیون ویژه مسئولیتهاي زیر را بر عهده داردرئیس دانشگاه به عنوان رئ: رئیس کمیسیون -الف 

  تشکیل و هدایت جلسات کمیسیون 

 ربط جهت اجرا ابالغ مصوبات کمیسیون به نهادهاي ذي 

       نظارت بر روند سیاستگذاري در زمینه نخبگان و اسـتعدادهاي درخشـان دانشـگاه و هـدایت ایـن
 اي  سیاستها در راستاي سیاستهاي کالن ملی و منطقه

 یزنی با مسئوالن و متولیان امور نخبگان و استعدادهاي درخشـان در سـطوح کـالن اسـتانی و     را
 ملی به منظور جلب حمایتهاي مادي و معنوي

 .معاون آموزشی دانشگاه به عنوان نایب رئیس کمیسیون ویژه معرفی می شوند: نایب رئیس -ب

ه عنـوان دبیـر کمیسـیون ویـژه معرفـی و      دانشگاه ب استعدادهاي درخشان مدیر دفتر : دبیر کمیسیون -ج
  :وظایف زیر را بر عهده خواهد داشت

 روز رسانی سامانه اطالعات نخبگان و استعدادهاي درخشان دانشگاه تشکیل و به 

 تنظیم دستورجلسات و دعوت از اعضاي جلسه براي شرکت در جلسات 

 بط جهت اجرایرتنظیم صورتجلسات و ارسال براي نهادهاي ذ 

 ربط هاي مرتبط ارسالی از سوي نهادهاي ذي ها و بخشنامه نامه راي آیینپیگیري اج 



  :سایر اعضادـ 

  آموزش دانشگاه مدیر کل 

  رئیسEDC 

  معاون تحقیقات و فناوري دانشگاه 

 معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه 

 اسـتعدادهاي  بـه پیشـنهاد دفتـر   آشـنا بـه امـور نخبگـان      برجسته سه نفر از اعضاي هیأت علمی 
 رئیس دانشگاه و تائیددرخشان دانشگاه 

     یک نفر از دانشجویان استعدادهاي درخشان به پیشنهاد دفتر اسـتعدادهاي درخشـان دانشـگاه و
  تائید رئیس دانشگاه

  

  تشکیل جلسات و مصوبات: 5ماده 
   مصـوبات  . مـی یابـد    اعضـا رسـمیت   3/2جلسات کمیسیون ویژه هر سه ماه یکبار و با حضـور

ه با رأي اکثریت اعضا به عنوان مصوبه هیـأت رئیسـه دانشـگاه تلقـی شـده و الزم      کمیسیون ویژ
  .االجرا است

 آموزشی دانشگاه می باشد مسئولیت نظارت بر حسن اجراي مصوبات بر عهده معاون. 

        مسئولیت پیگیري اجراي مصوبات و گزارش کمیسیون به ریـیس یـا نایـب ریـیس کمیسـیون بـر
 .عهده دبیر کمیسیون می باشد

 در صورت لزوم و بنا به درخواست دفتـر اسـتعدادهاي درخشـان جلسـه اضـطراري بـا       : تبصره
 .حضور اکثریت اعضا تشکیل خواهد شد


