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 برنامه حمایت از دانشجویان خاص

 

 مقدمه: -1

از جمله اهداف معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی حمایت از دانشجویانی است که بر اساس 

معیارهای آموزشی، شخصیتی و روانشناختی جزو افراد خاص طبقه بندی می شوند. این حمایت ها در قالب برنامه 

ن دانشجویان، شرایط الزم های منسجم انجام می پذیرد تا از این طریق ضمن فراهم آوری امکان حمایت از ای

در این راستا معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی اقدام به فراهم آید.  آنهاجهت ادامه تحصیل مطلوب 

 تدوین برنامه حمایت از دانشجویان خاص نموده است.

 تعاریف: -2

کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل دانشکده پزشکی که طبق مقررات دانشگاه و وزارت بهداشت،  دانشجو:-1-2

 درمان و آموزش پزشکی عمل نمایند، می باشد.

نهادی است که  یکی از دانشکده های موجود در دانشگاه های علوم پزشکی جهرم و  دانشکده پزشکی: -2-2

 و تحصیالن کارشناسی و تحصیالت تکمیلی رشته های درمانیو سایر فارغ ال مأموریت اصلی آن تربیت پزشک

 و به پیشنهاد معاون آموزشی و تایید ریاست دانشگاه انتخاب می گردد.باشدارائه خدمات آموزشی و درمانی می

اداره کلیه امور که برنامه ریزی و دانشکدهمعاونت دانشجویی و فرهنگی  معاونت دانشجویی و فرهنگی :-3-2

 د.می باشدانشکده را برعهده دارد و از طرف ریاست دانشکده پزشکی انتخاب می گردد، دانشجوئی و فرهنگی 

در این برنامه دانشجویان خاص شامل افرادی می گردد که دارای یکی از معیارهای  دانشجویان خاص: -4-2

 زیر باشند:
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  مطالعات و توسججعه آموزش پزشججکی دانشججگاه جزو دانشجججویانی که مطابق معیارهای آموزشججی مرکز

به دانشجویانی اطالق می گردد که واجد شرایط  دانشجویان استعداد های درخشان طبقه بندی می شوند.

 مقرر در آئین نامه تسهیالت آموزشی،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان باشد.

 فرهنگی برجسته قلمداد می شوند مانند  دانشجویانی که به هر دلیلی به لحاظ علمی و پژوهشی و

گزیده ، دانشجویان بردانشجویان المپیادهای علمی، دانشجوی نمونه کشوری و دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری

 و... آزمون های علوم پایه و پیش کارورزی

 ذیر پاز نظر آموزشی جزو دانشجویان آسیب  دانشجویانی که به دالیل مختلف دچار افت تحصیلی شده و

 طبقه بندی می شوند.

 .دانشجویانی که به دالیل روانشناختی تایید شده، نیازمند توجه و رسیدگی ویژه می باشند 

 هستند و نیاز به  دائمی و موقت دانشجویانی که به دالیل مختلف دچار آسیب و معلولیت های جسمی

 توجه و رسیدگی دارند.

  در دانشکده گردیده اند.دانشجویانی که به دلیل دچار مشکالت انضباطی 

سعه آموزش: -5-2 شجویی تو شجویان کمیته دان به دانشجججویانی اطالق می گردد که منظور از دان

سعه آموزش  شجویی تو شوری کمیته دان شگاهی و ک مطابق با مندرجات و بندهای موجود در آئین نامه درون دان

 .باشد

شجویان المپیادی :-6-2 شجویان برگزیده  منظور ازدان شگاهی و غربالگری دان المپیادهای علمی درون دان

 و مدال آوران کشوری )مدال طال، نقره و برنز و لوح افتخار ( می باشد.

است  دانشجویانیمنظور ازدانشجویان نمونه کشوری و دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری :  -7-2

 .که براساس آئین نامه و مالک های کشوری به این عناوین دست یافته باشند
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 اهداف اجرایی: -3

، المپیادی،دانشجویان پژوهشگر برجسته کشوری ، دانشجویان شناسایی دانشجویان استعداد درخشان -1-3

 و تالش در جهت هدایت مخترع، دانشجویان نمونه کشوری و سایر دانشجویان برجسته علمی ، پژوهشی و فرهنگی

حقیقات تدانشجویی توسعه آموزش، کمیته و معرفی این افراد به منظور مشارکت در فعالیت های مربوط به کمیته 

و کمیته های دانشجویی و فرهنگی جهت  دانشجویی، طرح همتا )منتورینگ(، تشکل ها و کانون های دانشجویی

ی دانشجویان در راستای استفاده حداکثری دانشجویان از تسهیالت ایجاد ارتباط موثر ،کارآمد و ارتقای توانمند

 ادامه تحصیل به مقاطع باالتر )دستیاری و کارشناسی ارشد( 

ته افت ، کمیشناسایی دانشجویانی که دچار افت تحصیلی شده اند و معرفی ایشان به اساتید مشاور  -2-3

بررسی دقیق مشکالت این افراد و جلوگیری از تداوم افت جهت تحصیلی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، 

 تحصیلی آنها.

اعطای تسهیالت درون دانشگاهی آموزشی، پژوهشی و فرهنگی به دانشجویان استعداد درخشان و  -3-3

آئین نامه داخلی و کشوری تسهیالت استعداد درخشان و درراستای مصوبات دانشجویان برتر تحصیلی براساس 

 یژه استعدادهای درخشان دانشگاهکمیسیون و

شناسایی دانشجویان دارای مشکالت روانشناختی و یا دانشجویان مستعد ابتال به اینگونه مشکالت و  -4-3

 و پیگیری وضعیت سالمت آنها. هاساتید مشاور دانشکدو  معرفی این افراد به اداره مشاوره
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رت تذکر وهم درصورت صدور رای از سوی شناسایی دانشجویان دارای مشکالت انضباطی هم بصو -5-3

کمیته انضباطی و...  و یا دانشجویان مستعد ابتال به اینگونه مشکالت و معرفی این افراد به اداره مشاوره و اساتید 

 مشاور دانشکده و پیگیری وضعیت سالمت آنها.

 شاخص های سنجش: -4

علمی،پژوهشی و فرهنگی)المپیادی، ، دانشجویان برجسته یان استعداد درخشانتعداد دانشجو -1-4

دانشجوی نمونه کشوری، دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری، دانشجوی برگزیده آزمون علوم پایه و پیش 

معرفی شده جهت فعالیت در کمیته ها، تشکل ها و فعالیت های دانشجویی مد نظر طی بازه زمانی  کارورزی و...(

 ساله. 1

و معرفی شده از سوی دانشکده به کمیته افت تحصیلی  تحصیلی شناسایی تعداد دانشجویان دچار افت -2-4

 ساله. 1طی بازه زمانی  دانشگاه و اساتید مشاور

ید و اسات به اداره مشاوره از سوی دانشکده تعداد دانشجویان دارای مشکالت روانشناختی معرفی شده -3-4

 ساله. 1طی بازه زمانی  مشاور

دارای مشکالت جسمی موقت و دائمی معرفی شده از سوی دانشکده به معاونت تعداد دانشجویان  -4-4

 ساله.1دانشجویی ، مسئولین مربوطه جهت ارائه خدمات  طی بازه زمانی 

تعداد دانشجویان دارای مشکالت انضباطی معرفی شده از سوی دانشکده به اداره مشاوره و اساتید  -5-4

 ساله. 1مشاور طی بازه زمانی 
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 نهایی مطلوب: اثر -5

و دانشجویان برجسته علمی،پژوهشی و فرهنگی)المپیادی،  ستعداد درخشان فعالتعداد دانشجویان ا -1-5

دانشجوی نمونه کشوری، دانشجوی پژوهشگر برجسته کشوری، دانشجوی برگزیده آزمون علوم پایه و پیش 

 ساله. 1زمانی طی بازه ی مد نظر و تشکل هادر برنامه ها، مراکز  کارورزی و...( 

سال تحصیلی پس از شناسایی  1تعداد دانشجویان دچار افت تحصیلی که وضعیت تحصیلی آنها  طی  -2-5

 بهبود یافته است.

ساله بر اساس آیین نامه های  1تعداد دانشجویان دارای مشکالت روانشناختی که طی بازه زمانی  -3-5

 افت نموده اند.اداره مشاوره خدمات مشاوره و سالمت روان را دری

ساله تسهیالت و  1تعداد دانشجویان دارای مشکالت جسمی موقت و دائمی که طی بازه زمانی  -4-5

 خدمات دریافت نموده اند.

ساله بر اساس آیین  1تعداد دانشجویان دارای مشکالت انضباطی معرفی شده که طی بازه زمانی  -5-5

 ند.نامه های اداره مشاوره خدمات دریافت نموده ا

 مستندات سنجش اهداف برنامه:

، کمیته المپیادعلمی، معاونت دانشجویی و ساالنه اداره استعداد های درخشانترمی و گزارش های  -1-6

 و دانشکده. دانشگاه فرهنگی

 ساالنه اداره آموزش دانشکده پزشکی.ترمی و گزارش  -2-6

 دانشکده و دانشگاهساالنه اداره مشاوره ترمی و گزارش  -3-6
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 گزارش ساالنه کمیته افت تحصیلی دانشگاه -4-6

 گزارش ترمی و ساالنه کمیته انضباطی دانشکده و دانشگاه -5-6

 حوزه های مسئولیت برنامه: -6

 ادهای دفتر استعد : معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده پزشکی با همکاریشناسایی دانشجویان خاص

 واحد های ذی ربط دانشگاه. درخشان و کمیته المپیادهای علمی دانشکده و دانشگاه و سایر

  و سایر دانشجویان برجسته علمی ، پژوهشی و فرهنگی جذب دانشجویان استعداد درخشان

 ش،کمیته تحقیقاتکمیته دانشجویی توسعه آموز ولین مراکز و برنامه های مد نظر.مسئ در برنامه ها و مراکز:

 دانشجویی و سایر کمیته های دانشجویی دانشکده و دانشگاه

 :اساتید مشاور دانشکده ارائه خدمات مشاوره به دانشجویان دارای افت تحصیلی 

 :مسئول اساتید مشاور دانشکده پیگیری وضعیت دانشجویان دارای افت تحصیلی 

 :ه مشاوره دانشگاهادار ارائه خدمات مشاوره روانشناختی به دانشجویان 

  ی معاونت دانشجوی دانشجویان:و انضباطی روانشناختی ، جسمانی ، وضعیت تحصیلی پیگیری

 فرهنگی دانشکده پزشکی

 دانشجویی :ی خاص شرایط و ضوابط حمایت از گروهها -7

  رعایت اصول و اهداف در برنامه ها -8 -۱

  ارائه شدهارائه برنامه منظم و مدون بر اساس سر فصلهای   -8 -۲

 دانشکده پزشکی ودر صورتی که برنامه ها غیر از عناوین و سر فصل های ارائه شده باشد باید از  تبصره :

 . مجوز اخذ شود معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشکده
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 . داشته باشدموجود در دانشکده ناجراء برنامه های مغایرتی با دستورالعملهای  -3-8

نباید مغایرتی با اصول فعالیتهای فرهنگی دانشگاهها  ،اجراء می شود دانشکدهسطح برنام هایی که در  -8 -4

 . داشته باشد و باید هماهنگی مسئولین ذیربط دانشگاه انجام شود

 :فرآیند اجرایی برنامه -8

 ،در دانشگاه علوم پزشکی جهرم شامل اداره دانشجویان استعداد درخشان بر اساس فرآیند های کاری موجود

برنامه  فلوچارت و سایر تشکل و کمیته های دانشجویی دانشکده پزشکی مشاوره و آیین نامه اساتید مشاورمرکز 

 حمایت از دانشجویان خاص مطابق نمودار زیر می باشد. 
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  فلوچارت حمایت از دانشجویان خاص

                   

                      

                                   

معرفی دانشجویان استعداد 
درخشان به برنامه ها، مراکز و 

تشکل های مد نظر

معرفی دانشجویان دچار افت 
تحصیلی به اساتید مشاور

معرفی دانشجویان دارای 
مشکالت روانشناختی به اداره 

مشاوره

پیگیری وضعیت مشارکت 
دانشجویان در طرح ها و مراکز 

مد نظر

پیگیری وضعیت تحصیلی 
دانشجویان

پیگیری وضعیت مشاوره 
روانشناختی دانشجویان

                                                  
 

 


