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سردبير محترم مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي  

ي براي شناسايي و رشد ريز برنامهاز عمده عوامل مهم رشد و توسعه هر كشوري نيروي انساني نخبه است و 
ي آموزشي و خدمات متمايز ها است. اين افراد نياز به برنامه ياستعدادهاي درخشان جزء برنامه آموزشي هر كشور

با توجه به اين كه دوران آموزش عالي مرحله مهمي از  نيهمچن ).1خود و جامعه كارامد باشند( يدارند تا بتوانند برا
شور است، خطيري براي جذب استعدادها به خارج از كي  شكوفايي استعدادهاي درخشان در جامعه و در عين حال دوره

در  رانيا ر). در كشو2ي كنند(ريز برنامهبراي انجام اقدامات زيربنايي در جهت جلب استعدادها  ها دانشگاهالزم است كه 
ي باال به ها داراي رتبه انيدانشجو يبا معرف ها دانشگاهو  است دهيآغاز گرد نهيزم نيدر ا ييها تيفعال ريهاي اخ سال

  ).3و فعال هستند( ايافراد به شكل پو نيو جلب و نگهداري ا قيتشوعنوان استعداد درخشان درصدد 
 يبه توجه و بازنگر ازين رسد ياستعداد درخشان دو مورد را كه به نظر م انيدانشجو نامه آييندر خصوص  سندگانينو

  :دارند مي دارد اعالم
اشاره  بيبه ترت "ي"و  "ط" يها شاخص 2-1در بند  17/4/1393درخشان مصوب  ياستعدادها نامه آيينطبق  - الف
به شرط  يليهر سال تحص انيمشترك در هر دانشگاه در پا يبرتر هر رشته با ورود اندانشجوي ٪1است كه  دهيگرد

مشترك در مقاطع  يهر رشته با ورود نگاآموخت دانش برتر ٪10و  يليدر آن سال تحص 17كسب معدل كل حداقل 
گردند  مي استعداد درخشان محسوب يبه عنوان دانشجو 17و باالتر در هر دانشگاه با كسب معدل كل حداقل  يكارشناس

 )آموختگان دانش برتر ٪10( "ط"بند  طيشرا نياست واجد يهيآورده شده است كه بد حاتيتوض بيترت نيو در ادامه بد
 نامه آيينمقاطع باالتر  يبا شركت در آزمون ورود هيدوره (استفاده از سهم انيپا يآموزش التيتوانند فقط از تسه مي
مربوط به  التيآموختگان ممتاز و استعداد درخشان به مقاطع باالتر و تسه و دانش انيدانشجو ليادامه تحص ليتسه

  .ندينامه) استفاده نما نييآ نيا 3ماده  5گذراندن طرح مطابق بند 
است  دهيذكر گرد "و باالتر يمقاطع كارشناس انيو دانشجو انيدانشجو" نامه آيينشود در متن  مي كه مالحظه همانطور

و  يمرحله دانش پژوه نيخود باالتر )PhD(يدرجه دكتري تخصصاين كه گردد. با توجه به  مي كه شامل مقاطع مختلف
گروه  نيمقاطع باالتر شامل ا يالت شركت در آزمون ورودي), عمال تسه4است( ها از رشته ياريدر بس يليتحص شرفتيپ
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 يو تخصص Ph.Dگان مقاطع آموخت دانشاست كه  دهياشاره گرد 3-5در خود بند  نيگردد. همچن ينم انياز دانشجو
قانون خدمت پزشكان و  يياجرا نامه آيينمصوبات  تيكه بتوانند با رعا نامه نيستند آيينبند  نيمشمول ا ينيبال
مرتبط با  يتيريمد ايو  يدرمان  ،يپژوهش  ،يو مراكز آموزش ها ون مذكور را در سازمانخدمات موضوع قان راپزشكان، يپ

مربوط به  التيتوانند از تسه نمي Ph.Dگان مقطع آموخت دانش نيوزارت بگذرانند. بنابرا اي يعلوم پزشك يها دانشگاه
 مشمول قانون طرح يتخصص يمقطع دكتر انياز دانشجو ياريبس گريد يو از سو ندياستفاده نما زيگذراندن طرح ن

و  يدر مراكز آموزش علمي هيأتتعهدات طرح را گذرانده و به عنوان  ،يتخصص يقبل از شروع دوره دكتر ايو  نيستند
  .هستند مشغول به كار يپژوهش
 يدكتر انيجهت دانشجو يو كارآمد ژهيو التيدرخشان تسه يها استعداد نامه آييندر  ،يكل جهينت كيبه عنوان  نيبنابرا

 قابل استفاده انيگروه از دانشجو نيمطابق برنامه ا زين يآموزش التيتسه ريدر نظر گرفته نشده است و سا يتخصص
  .نيست

شركت  يكه به فراهم نمودن امكانات الزم برا نامه آيين "د"بخش  3-4گردد بر اساس بند  مي شنهاديرو پ نيا از
است،  دهيداخل و خارج از كشور اشاره گرد يآموزش يها و كارگاه يعلم يها استعداد درخشان در كنفرانس انيدانشجو

در داخل و خارج از كشور ارائه  يمطالعات يها فرصت جاديا رينظ يالتي) تسهPhD( يتخصص يدكتر انيدانشجو يبرا
جهت جذب و  التيشود تسه مي شنهاديو شكوفا شدن آنان فراهم گردد. به عالوه پ يمند رضايتشود كه موجبات 
  فراهم گردد. يو مراكز دولت ها دانشگاهدر  يتخصص ياستعداد درخشان مقطع دكتر انياستخدام دانشجو

 زهيانگ جاديخود در جهت ا يليتواند بر نگرش مثبت آنها به رشته تحص مي انيدانشجو يمند رضايتجلب اين كه  ليدل به
است كه  نيكشور ا ين امور آموزشمسؤوالكاركنان، محققان و  في)، از جمله وظا5آموزش مؤثر باشد( تيفيك يو ارتقا

به عمل آورده و در جذب استعدادهاي  رييجلوگ ها هيسرما نياز به هدر رفتن ا شرفت،يعلل و موانع پ ييبا شناسا
  ).3به عمل آورند( قيو دق حيصح زييدرخشان برنامه ر

از  كيدر هر يشدگان كشور رفتهپذي برتر ٪5/2درخشان  يها استعداد نامه آيين "ز"شاخص 2-1در بند  ني: همچنب
 اريدست رشيپذ ،يپزشك يكارورز شيجامع پ ،يو داروساز يدندانپزشك ،يپزشك هيمتمركز جامع علوم پا يها آزمون
  گردند. مي استعداد درخشان محسوب يبه عنوان دانشجو يو دندانپزشك يپزشك

 يكشور از سو يآموزش يها به قطب يكارورز شيو پ هيجامع علوم پا يها آزمون يبرگزار نديفرآ ضيتوجه به تفو با
مختلف علوم  يها گروه يتخصص يگردد آزمون جامع دكتر مي شنهاديپ ،يوزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشك

 يها استعداد انيدانشجو زين يتخصص يبتوان در مقطع دكتر بيترت نيشكل برگزار گردد تا بد نيبه هم زين يپزشك
  و به بند مذكور اضافه نمود. ييدرخشان را شناسا

 يها لياز پتانس يتر توان به نحو مطلوب مي درخشان يها نامه استعداد نويسندگان معتقدند با بازنگري در آيين 
و  شرفتياستفاده نمود و آنان را در امر پ يتخصص يمقطع دكتر انيدانشجو ژهيوه درخشان ب يها استعداد انيدانشجو

  نمود. بيترغ  ييخودشكوفا
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