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 ه و هدف:قدمم

با توجه به اینکه دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی برای بهره گیری از     

موجب این آئین نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است، لذا بمنظور دستیابی به این هدف مهم، به

 گردد.وزشی ایجاد میاستعدادهای درخشان در امور آمکمیته دانشجوئی  ،نامه

 : شرح وظایف 1ماده 

 های نوآورانه آموزشی دانشجویان ایده هازمینه سازی برای بهره گیری از خالقیت و طرح -1

به سطوح مدیریت  این کمیتهاز طریق انتقال مشکالت، انتقادات و پیشنهادات دانشجویان در حیطه آموزشی  -2

 بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کالن آموزشی دانشگاه و معاونت آموزشی وزارت

 بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجوئی در حیطه های آموزش علوم پزشکی -3

 ایجاد فرهنگ مشارکت و احساس مسئولیت در بین دانشجویان برای ارتقای کیفی آموزشی -4

های در جهت ارتقاء برنامهبستر سازی برای تعامل آگاهانه، علمی و فعال دانشجویان با نظام آموزشی جاری  -5

 آموزشی

 

                                          : ترکیب اعضای این کمیته2ماده  

 از:است این کمیته متشکل 

 رئیس کمیته : معاون آموزشی دانشگاه -1

 نائب رئیس کمیته: رئیس دفتر استعدادهای درخشان -2

  اب اعضای کمیتهیکی از اعضای دانشجوئی کمیته به انتخدبیر کمیته:   -3

اعضای دانشجوئی : از هر مقطع تحصیلی حداقل یک نفر با انتخاب رئیس دفتر استعدادهای درخشان از بین افراد  -4

 نفر عضو دانشجوئی میتواند داشته باشد( 15. ) کمیته حداکثر شوندمنصوب میکمیته  یتعضو، به داوطلب

 نماید.نظر رئیس کمیته در جلسات کمیته شرکت می: معاون آموزشی دانشکده در صورت لزوم و با 1تبصره 

های دیگر، غیر از دانشکده پزشکی، حضور مسئول استعدادهای درخشان آن دانشکده در برای دانشکده:  2تبصره 

 جلسات الزامی است .



و خروج از کمیته دانشجو غیر متوالی باعث حذف اعضاء  تغیب: دو جلسه غیبت متوالی یا سه جلسه 3تبصره 

 شود.می

 : شرایط عضویت دانشجویان در کمیته فوق3ماده 

 سابقه همکاری در فعالیتهای اداره استعدادهای درخشان وعالقمندی به مسائل آموزشی  -1

 های نو برای ارتقای آموزشداشتن ایده -2

 یئیا سابقه شرکت در المپیادهای علمی دانشجو 11داشتن معدل کل باالی  -3

 ایپایبندی به رعایت اخالق حرفه -4

 : نحوه انتخاب اعضای دانشجوئی 4ماده 

 را براساس 3ج در ماده ررئیس اداره استعدادهای درخشان در آغاز سال تحصیلی، دانشجویان واجدشرایط مند   

CV  نماید.معاونت آموزشی دانشگاه معرفی میانتخاب و به و مستندات مربوطه از بین متقاضیان 

                                                                                                                  

 

 : نحوه تعامل اعضای دانشجوئی با سایر دانشجویان5ماده 

ها موظف هستند، نظرات و پیشنهادات دانشجویان دانشکده مربوطه را در اعضای منتخب دانشجوئی دانشکده

 میته مشورتی دانشجوئی ارائه نمایند.خصوص مسائل آموزشی اخذ و به ک

 : تواتر و تصمیمات جلسات کمیته:6ماده 

 اعضا تشکیل داده و % 08حداقل ماهی یکبار جلسه را با حضور کمیته موظف است حداقل رئیس یا نائب رئیس 

 تصمیمات را به شورای آموزشی دانشگاه و دانشکده ارائه دهد.

 جلسات کمیته  گیری از تصمیمات: نحوه بهره7ماده 

-دانشگاه از نظرات و پیشنهادات مفید و کاربردی دانشجویان که از طریق این کمیته دریافت می یشورای آموزش

  نمایند.نمایند، استقبال و تصمیمات مقتضی را جهت عملیاتی نمودن آنها اتخاذ می



 :  وظایف دبیر  کمیته  8ماده 

 به رئیس یا نایب رئیس کمیته اعالم  نیاز به برگزاری جلسات فوق العاده

 جلسات دردعوت از اعضاء جهت حضور 

 رای مصوبات جلساتپیگیری اج

 تنظیم صورتجلسات  

 :9ماده 

در سایت معاونت آموزشی و اداره استعدادهای تبصره است و پس از ابالغ  3ماده و  9 شامل این آئین نامه 

 . الزم اجرا خواهد بوددانشگاه درخشان 

 


