
 آیین نامه شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

   

                                                                                                            مقدمه

 به منظور اعتالي علمی کشور و تربیت چهره هاي علمی شاخص ودر راستاي برنامه ریزي توسعه پایدار کشور     

و به اجرا در آوردن سیاستهاي هدایت وحمایت استعدادهاي درخشان در دانشگاههاي علوم پزشکی وموسسات 

شوراي عالی انقالب  22/5/81مورخ 502و جلسه  22/2/77مورخ  419مصوب جلسه    علمی واجد شرایط

  .فرهنگی، این آیین نامه به تصویب رسید

، دانشگاهها و دانشکده هاي علوم "وزارت "در این آیین نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      

و شوراي هدایت "دانشگاه "وابسته پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی و مراکز آموزشی و تحقیقاتی 

  .شود نامیده می "شورا "درمان وآموزش پزشکی به اختصار  ،ارت بهداشتاستعدادهاي درخشان وز

    

  اهداف شورا عبارتست از  -1ماده 

ایجاد شرایط  شناسایی افراد با استعداد و عملکردهاي درخشان، طبقه بندي آنها به شیوه هاي علمی و- 1

  آنهاجهت شکوفایی 

جذب و هدایت دانشجویان داراي استعداد درخشان درجهت رشته هایی که اینگونه افراد داراي -2

  .استعداد الزم براي آنها بوده و مورد نیاز کشور و وزارت بهداشت می باشند و حمایت مادي ومعنوي از آنان

  درخشانگسترش نوآوري،ابداع ،خالقیت ،توان رهبري وکارآفرینی افراد با استعداد - 3

    

  وظایف شورا -2ماده   

به    تعیین سیاست ها، راهکارها ، تهیه و تصویب آیین نامه ها و دستورالعمل هاي هدایتی و حمایتی الزم- 1

  .اجرایی نمودن اهداف موضوع ماده یک منظور

صدور مجوز اجراي برنامه هاي خاص جهت پرورش استعدادها و عملکردهاي درخشان در دانشگاهها و -2

  موسسات علمی واجد شرایط و نظارت بر نحوه اجرا و اثر بخشی و حمایت از اجراي آنها

تخصیص اعتبار خاص به دانشگاهها به منظور پرورش   تصویب ضوابط و معیارهاي الزم جهت- 3

  استعدادهاي درخشان

امه هاي تشکیل کمیته هاي تخصصی و کارشناسی براي تدوین و اصالح طرحها، آئین نامه ها و برن  -4

  آموزشی

ارائه پیشنهاد هاي الزم به مراجع درون بخشی و برون بخشی ذیربط جهت تسهیل امور حمایتی مرتبط  -5

  با استعدادهاي درخشان

   

  اعضاء شورا - 3ماده   

  )رئیس شورا( وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی  - 1

  )نایب رئیس شورا( معاون آموزشی و امور دانشجویی وزارت  -2

  معاون تحقیقات و فن آوري وزارت - 3

  رییس سازمان سنجش آموزش کشور - 4

  رییس سازمان ملی پرورش استعدادهاي درخشان -5



  دبیر شوراي عالی انقالب فرهنگی - 6

  دبیر شوراي هدایت استعدادهاي درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فن آوري - 7

و ) می، پزشکی تخصصی ، دندانپزشکی، داروسازيعلوم پایه، پزشکی عمو( دبیران شوراهاي پنجگانه  -8

  دفتر گسترش و ارزیابی آموزش پزشکی حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی   مدیرکل 

  )دبیر شورا ( رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی  -9

  چهارنفر از اعضاء هیات علمی دانشگاهها - 10

  یک نفر از استعدادهاي درخشان کشور -11

اعضاي شورا به پیشنهاد معاون آموزشی وامور دانشجویی براي یک دوره دو ساله توسط وزیرمنصوب   :ه تبصر

  .می گردند و انتخاب مجدد آنها بالمانع می باشد

    

  جلسات شورا -4ماده

رسمیت   اعضاي شوراجهت 3/2حضور . می دهد   بار تشکیل جلسه 2شورا به دعوت دبیر شورا حداقل سالی 

اعتبار می % )  50+1(یافتن جلسات ضروري بوده و تصمیمات آن بر مبناي اکثریت مطلق آراي اعضاي حاضر 

   ..یابند

    

  دبیرخانه شورا- 5ماده   

حوزه معاونت آموزشی و امور دانشجویی وزارت    دبیرخانه شورا درمرکز مطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

ریاست دبیرخانه به عهده رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش  .ی شودتشکیل و زیر نظر دبیر شورا اداره م

  .پزشکی بوده که مسئولیت اجراي کلیه آیین نامه هاي مصوب را به عهده دارد

    

  وظایف دبیرخانه - 6ماده   

  پیگیري و نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا در دانشگاهها -

آئین نامه هاي قبلی براساس مطالعات و بررسیهاي الزم تهیه پیش نویس آئین نامه هاي جدید یا اصالح  -

گروههاي کارشناسی با استفاده از نظرات شوراهاي هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و ارائه آنها    توسط

  جهت تصویب در شورا

 نظارت و ارزشیابی ادواري عملکرد شوراهاي هدایت استعدادهاي درخشان دانشگاهها و پیشنهاد تخصیص -

  بودجه براساس ارزشیابی انجام شده

  ابالغ مصوبات به مراجع ذیربط -

  دعوت از اعضاي شورا و تنظیم دستور کار و صورت جلسات شورا -

  انجام سایر امور محوله از طرف شورا -

    

  شوراي معین-7ماده  

درجهت اجراي شورا داراي یک شوراي معین بوده که وظیفه آن تفسیر،تدوین وتصویب شیوه نامه هاي الزم 

  .مصوبات شورا می باشد

  .مصوبات شوراي معین درحکم مصوبات شورا بوده و الزم االجرا می باشد :1تبصره  



شوراي معین از معاون آموزشی،دبیران شوراهاي پنجگانه و مدیر کل دفتر گسترش وارزیابی آموزش   :2تبصره   

نفر از اعضاي هیئت علمی و یک نفر از   پزشکی رییس مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، چهار

  .گردد گردند تشکیل می استعدادهاي درخشان عضو شورا که با حکم وزیرمنصوب می

    

به تصویب شوراي هدایت  13/5/86تبصره است در تاریخ  4ماده و 7این آئین نامه که مشتمل بر یک مقدمه،

ید و جایگزین آئین نامه تشکیل شوراي استعدادهاي درخشان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رس

  .می باشد   گردید و از تاریخ ابالغ الزم االجرا 18/8/82هدایت استعدادهاي درخشان مورخ 

 




