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  درمان و آموزش پزشکی براساس آیین نامه وزارت بهداشت حوزه استعداد درخشانشرح وظایف 

 

شناسایی دانشجویانی که در رشته هاي مختلف علمی می توانند از آئین نامه ها و دستورالعمل هاي مربوط به  -

  .استعدادهاي درخشان استفاده کنند

  هآیین نامه هاي مربوط راساسب یدانشگاهدر واحد اطالع رسانی به دانشجویان ممتاز   -

افزایش سطح علمی این دانشجویان از طریق فراهم آوردن وسائل و امکانات الزم نظیر تشکیل کالس، شرکت   -

  …در سمینارها و کارگا ههاي آموزشی و 

  اقدام و پیگیري اجراي بخشنامه ها و آیین نامه هاي مربوط به این دانشجویان   -

فراهم کردن امکانات الزم براي شرکت این دانشجویان در کنفرانسهاي علمی و کارگاههاي آموزشی داخلی و    -

  خارجی

به منظور حمایت از  یدانشگاهواحد  و باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان هماهنگی الزم با معاونت پژوهشی   -

  اجراي پژوهشهاي علمی توسط دانشجویان ممتاز 

اي به دانشجویان  تید مشاور استعدادهاي درخشان در دانشکده ها جهت ارائه خدمات مشاورهاستفاده از اسا  -

   ممتاز

  برنامه ریزي مناسب براي تشویق مادي و معنوي این دانشجویان  -

  سایر موارد مربوط به هدایت و حمایت از استعداد هاي درخشان   - 

    

 جایگاه سازمانی 

 یدانشگاهواحد  EDO و یا EDCي معاونت آموزشی و زیر نظر  هاي درخشان در حوزهداستعداو  کمیته المپیاد

از در برخی با مرتبه مربی استثنائا (ي حداقل استادیاري  علمی در مرتبه  تایکی از اعضاي هیو با سرپرستی 

واحدهاي دانشگاهی با موافقت مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی معاونت علوم پزشکی بالمانع 
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هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان ممتاز در هر دانشکده، بر اساس  نظارت بر فعالیت. کند فعالیت می) است

  .باشددار  شرایط مصوب دانشگاه عهده
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 ترکیب

کمیته  سرپرست، EDO و یا EDCمدیر  ،آموزشی دیرم: اند از عبارت درخشان استعدادکمیته اعضاي 

و دو نفر و نماینده باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان  کدهتکمیلی دانش  استعدادهاي درخشان، مدیر تحصیالت

  .از اعضاي هیات علمی آشنا به امور آموزشی


