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 دانشگاه علوم پزشکی جهرم

 معاونت آموزشی

 مرکز مطالعات و توسعه

 EDCای دانشجویی مرتبط به کمیته ه یمزایا و نقش دانشجو جدید الورود با دانشجویان شنایی آ

 : تعریف  دانشجوی استعداد درخشان

به دانشجویانی اطالق می گردد که واجد شرایط مقرر در آئین نامه تسهیالت  دانشجویان استعدادهای درخشان؛

 .ندویژه استعدادهای درخشان باش رفاهی ، فرهنگی وآموزشی،پژوهشی 

 معیارهای استعداد درخشان بودن:

 براساس آئین نامه کشوری( 11و 11شرط معدل )معدل کسب حداقل -1

کسب یکی از امتیازات الزم براساس آئین نامه کشوری در حوزه های آموزش، پژوهش و فردی و فرهنگی )مانند  -2
پژوهشگر  اننمونه کشوری، دانشجوی انالمپیادعلمی، دانشجویبرگزیده  اندانشجویدانش آموزان و ثبت اختراع، 

 (و ... ،برگزیدگان آزمونهای جامعآزمون سراسری ،برگزیدگانبرگزیدگان جشنواره رازی،خوارزمی برجسته کشوری،

 مزایا:

...(، سلف تسهیالت خوابگاه )اتاق جدا،امکانات بیشتر در خوابگاه و  مانند)استفاده از تسهیالت درون دانشگاهی  -1
سرویس)غذای نیم بها و رایگان( ، اردوهای علمی،زیارتی و سیاحتی، برنامه استخر،بلیط سینما،کمک هزینه خرید 

 و آئین نامه داخلی  ( براساس آئین نامه کشوریکتاب،کمک هزینه تحصیلی و اعطای وام و...

دستیاری و...( براساس آئین -ناسی ارشدتسهیالت ادامه تحصیل به مقاطع باالتر )کارشناسی به کارش استفاده از -2
 )ورود با آزمون و بدون آزمون (نامه کشوری 

 EDCمدیر محترم -سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور : مدیریت

مسئول کمیته استعدادهای درخشان و کمیته المپیادهای -سرکارخانم دکتر مرضیه رحیمی پور : دفتر استعداد مسئول

 علمی

 دبیرکمیته استعدادهای درخشان –آسیه نظری سرکارخانم و عاطفه کرم زاده جهرمی سرکارخانم کارشناسان : 

 hamava.jums.ac.ir :  استعداد درخشان دانشگاهی سامانه
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اتاق -کتابخانه دانشکده پزشکیجنب  -سالنانتهای -طبقه اول دانشگاه : دفتر استعداد درخشان مکان

EDC دانشگاه 

 : دانشجویی علمیالمپیادهای کمیته 

دانشجویان برگزیده المپیادهای علمی درون دانشگاهی و غربالگری و مدال آوران  ؛ دانشجویان المپیادیتعریف  

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

 :از برگزاری المپیاد علمی دانشجویی هدف کلی

مندی از توان دانشجویان مستعد حوزه علوم پزشکی در های بهرهشکوفایی و فراهم کردن زمینه ،شناسایی، هدایت، رشد 

های چالشی و رقابتی برای فراهم کردن زمینه های مهم نظام آموزش علوم پزشکی یا نظام سالمت از طریق ارزیابیاولویت

 رشد کشور و حل مشکالت کالن کشور

کلیه درحال حاضر شرکت جهت تمام دانشجویان آزاد می باشد.  :علمیحضور در آزمون های المپیاد  معیار

های علوم پزشکی سراسر کشور ها/ دانشکدهای دانشگاهدکترای حرفه ،اسی، کارشناسی ارشد دانشجویان مقاطع کارشن

المپیاد در هر های کشوری آموختگانی که تا تاریخ برگزاری اولین آزمون از مجموعه آزمونشاغل به تحصیل و یا دانش 

ی بدون در نظر گرفتن معدل کل و سال تحصیلتوانند التحصیلی آنها گذشته باشد، می فارغ زمان دوره کمتر از شش ماه از

 .ثبت نام نمایند المپیاد جهت شرکت در آزمون های  می توانند

 :ی آزمون المپیاد بر اساس  موضوعات المپیاد امسالحیطه ها 

 (اصلی پزشکی )داخلی، کودکان، زنان و جراحی : دروساستدالل بالینی .1

 Weight Management/ Obesity : هتفکر علمی در علوم پای .2

 برای ارتقاء پاسخگویی اجتماعی در شرایط اضطرار PHC تقویت نظام مدیریت نظام سالمت: .3

 آوری کسب و کارهای دانش بنیان: تابکارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم .4

 : آموزش مجازیکیآموزش پزش .5

 : هوش مصنوعیای علوم انسانی و سالمتمطالعات میان رشته .1

 EDCمدیر محترم -سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور : مدیریت 

 مسئول کمیته استعدادهای درخشان و کمیته المپیادهای علمی-سرکارخانم دکتر مرضیه رحیمی پور مسئول :
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 کارشناس رابط کمیته المپیادهای علمی -عاطفه کرم زادهسرکارخانم کارشناسان : 

  کارشناس رابط کمیته المپیادهای علمی–آسیه نظری سرکارخانم 

 :  سایت المپیادکشوری

medolympiad.behdasht.gov.ir 

 :دفتر المپیاد مکان 

  اتاق -کنار کتابخانه دانشکده پزشکی-سالنانتهای -طبقه اول دانشگاهEDC دانشگاه 

 : ها طی المپیاد علمی دانشجویی آزمونمعرفی انواع 

 آزمون درون دانشگاهی جهت انتخاب و معرفی نفرات برتر 

 ماهه اول هرسال(3) کشوری آزمون غربالگری 

  مرحله انفرادی کشوری  :آزمون مرحله اول 

 مرحله گروهی کشوری :آزمون مرحله دوم 

  مزایای شرکت در المپیاد:

 وزیر یا معاون آموزشی محترم وزارت بهداشت برای منتخبین و مدال آوران  اهدای جوایز نقدی و لوح تقدیر به امضای

 کشوری

  اهدای جوایز نقدی ارزنده  و ویژه به منتخبین و مدال آوران کشوری و منتخبین المپیاد درون دانشگاهی از طرف ریاست

 : محترم دانشگاه

 میلیون ریال به برگزیدگان مرحله غربالگری82 -

 دال آوران طالی المپیادعلمیمیلیون ریال به م05 -

 میلیون ریال به مدال آوران نقره المپیاد علمی05 -

 میلیون ریال به مدال آوران برنز المپیاد علمی05 -

 میلیون ریال به دارندگان لوح افتخار05 -

 عضویت نفرات اول تا سوم انفرادی ورتبه اول گروهی کشوری در دفتر استعدادهای درخشان 

 ل آوران کشوری از مزایا و تسهیالت بنیاد ملی نخبگان استفاده منتخبین و مدا 

  استفاده منتخبین و مدال آوران کشوری از تسهیالت ادامه تسهیل در مقاطع باالتر تحصیلی طبق آیین نامه های مربوطه 
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 :کمیته دانشجویی توسعه آموزش 

به دانشجویانی اطالق می گردد که مطابق با مندرجات و  ؛دانشجویان کمیته دانشجویی توسعه آموزشتعریف  

 .در کمیته عضو گردند.بندهای موجود در آئین نامه درون دانشگاهی و کشوری کمیته دانشجویی توسعه آموزش 

 دانشجویی در توسعه آموزش  کمیتهفعال   زیرکمیته های

 آموزش همتایان  .1

 اخالق حرفه ای .2

 آموزشتوانمندسازی آموزشی و پژوهش در  .3
 شرکت در همایش و سمینارها .4

 شرکت در المپیاد ماده سازی و حمایت ازآکمیته زیر .5

 زیرکمیته  آموزش پاسخگویی اجتماعی  .1

 نحوه انتخاب دبیر کمیته 
انتخابات دبیر کمیته بصورت برگزاری جلسه انتخابات با حضور کاندیدها به صورت ساالنه و حداکثر یک هفته پس از 

 .دانشگاه انجام گردد EDC یتبا نظارت مدیر دانشجویی حکم دبیر کمیته تاریخ  منقضی شدن 

 شرایط عضویت در کمیته:
 

)سابقه همکاری با مراکز مطالعات و دفاتر توسعه آموزش یا همکاری در  های توسعه آموزشمندی به فعالیت( عالقه1
 های نو برای ارتقای آموزش و...(های پژوهش در آموزش یا داشتن ایدهطرح
 در آخرین نیمسال تحصیلی قبل از درخواست عضویت 14( احراز معدل حداقل 2
 محل تحصیل دانشجوای به تأیید معاونت آموزشی دانشکده ( عدم سوء رفتار حرفه3

 EDCمدیر محترم -سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور  : کمیته مسول

 71دانشجوی پزشکی ورودی-جناب آقای علیرضا صدرنشین : دبیرکمیته

 کارشناس کمیته دانشجویی توسعه آموزش–آسیه نظری سرکارخانم –عاطفه کرم زاده جهرمی سرکارخانم کارشناسان : 

کنار کتابخانه دانشکده -سالنانتهای -: طبقه اول دانشگاه کمیته کارشناساناتاق دبیر و : کمیته دانشجویی مکان

 پزشکی

 آموزش همتایان : عنوان مرکز تفعال تح زیر کمیته
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این مرکز که که به عنوان یکی از زیر کمیته های دانشجویی در توسعه آموزش مرکز مطالعات و توسعه دانشگاه می باشد 
به عنوان حامی علمی  مرکز مطالعات و توسعه تعدادی از دانشجویان استعداد درخشان به عنوان سرگروه مدیرنظارت  که با 

و جهت   71خویش  فعالیت می نماید که شروع کار مرکز آموزش همتا از مهر   همتایان دانشجویان سال پایین تر یا
  ادامه داردفعالیت آن اکنون  می باشد و همدانشجویان پزشکی 

 حمایت علمی از دانشجویان در راستای توسعه دانش با برنامه ریزی مشخص   : رسالت

به دانشجوی سال باالتر که در آموزش و حمایت علمی از دانشجویان سال پایین تر مشارکت دارد گفته  تعریف همتا :

 شود.می

قمند در خصو  دستیابی به اهدا  سرگروه همتایان از بین دانشجویان سال باالتر و با استعداد و عال تعریف سر گروه:

 .تشکیل شده است  کمیته

 وجود یک حامی علمی  طی دوران علوم پایه و بالین  به عنوان سرگروه /دسترسی آسان به سرگروه ها مزایا: 

دریافت مشاوره رایگان در زمینه نحوه مطالعه/  معرفی منایع / اماده شدن جهت یادگیری عمیق تر / دریافت مشاوره 

در خصوص سبک مطالعه متناسب با واحد های درسی /  فرصت دریافت پاسخ سواالت ار همتا عالوه بر دسترسی 

 یان  ارشد استعداد درخشان اسان به اساتید محترم دانشگاه /  دریافت تجربه آموزشی دانشجو

 از دیدگاه دانشجویان سال باالتر پزشکی آموزش دانشجو توسط دانشجو در کنار آموزش اساتید به عنوان یک فرصت مکمل 

و مسیری که قرار است دانشجویان سال پایین تجربه نمایند، توسط یک دانشجوی موفق و برتر به عنوان و مهم  می باشد 

 اختیار همتایان گذاشته می شود.الگو با جزییات در 

 EDCمدیر محترم -سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور : کمیته مسولیت

 79اقای مرتضوی دانشجوی پزشکی ورودی  -75دانشجوی پزشکی ورودی-جناب آقای نیما دادگر : دبیرکمیته

 آسیه نظریسرکارخانم  -عاطفه کرم زاده جهرمی سرکارخانم کارشناسان : 

 کنار کتابخانه دانشکده پزشکی-سالنانتهای -طبقه اول دانشگاه  : مرکز آموزش همتا مکان
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 :جهت دانشجویان جدیدالورود  (SKILL LAB)مرکز مهارتهای بالینیمعرفی  

 و اهداف:رسالت 

به صورت عملی فراهم می در شرایط غیر از محیط واقعی  های بالینی های بالینی فضایی جهت آموزش مهارتمرکز مهارت
 .آورد 

 کنترل امکان  بالینی است به طوری کهشده  شبیه سازین مراکز آموزش مهارت های بالینی در محیط هد  عمده ای
. بدیهی است که این مهارت ها  فراهم می باشد تمرین  اموزش متناسب با سطح یادگیری دانشجویان می باشد و فرصت

و  به هیچ عنوان جایگزین آن نمی باشد.  این مرکز محیطی ایمن برای آموزش بالینی واقعی بوده ومراکز تنها مکمل محیط 
با همکاری و آموزش بین بخشی ، به مرکز مهارت های بالینی  فراگیری مهارت های بالینی و ارتباطی ایجاد می نماید. 

، پیراپزشکی ، علوم ازمایشگاهی و پرستاری ،پزشکی  در دانشجویان ضروری تیم درمان  مهارت های تقویت ایجاد و
 د.یاباز بیماران ارتقاء  یمراقبتارایه خدمات درمانی و طریق کیفیت  می پردازد تا بدین  بهداشت

 عاالوه بار این اه     بطور کلی در مراکز مهارتهای باالینی  : ی بالینیمراکز مهارتها ازدانشجویان  ی  استفادهمزایا

 :اشنا می شوند دانشجویان با مفهوم مواجهه زودرس وجود داردام ان آموزش موارد زیر 

 تحقیقات آموزشیانجام   -5آموزش مهارتهای بالینی به دانشجویان                                 -1

  مهارتها خودآموزی -1                                      آموزش مهارتهای ارتباطی -2

 تولید مواد کمک آموزشی -1         آموزش مداوم پزشکان                                           -3

 ایستگاهی )آسکی( برگزاری امتحانات عملی -3
 

 EDCمدیر محترم -سرکارخانم دکتر صدیقه نجفی پور : رئیس مرکز

 سرکارخانم عاطفه کرم زاده : مسئول مرکز 

 مرکز مهارتهای بالینی-سالنانتهای -سمت چپ -دانشگاه همکفطبقه  : مرکز مهارتهای دانشگاه مکان

 : مواجهه زودرسمفهوم با اشنایی  

بخصو  در دوران  دانشجویان توسط درس کارآمد یادگیری و انگیزه افزایش در که است فرایندی بیمار با زودرس تماس
برنامه   بالین و پایه علوم دروس بین ارتباط کلی مفهوممودن ن ملموسبه منظور  .دارد زیادینقش  علوم پایه پزشکی

تعریف ایه طی چهار ترم اول علوم پ سطح  4رودرس توسط مرکز مطا لعات و توسعه در درس اداب پزشکی در مواجهه ز
و موالژها و شرایط  مرکز مهار تهای بالینی مواجهه زودرس با  علمی تور رشرکت د علوم پایه باترم اول  رلذا دشده است 
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طبق برنامه با  علوم پایه م تا چهارمو طی ترم ها دو وندرت حضوری یا غیر حضوری اشنا می شیادگیری مهارتها بصو
، و نحوه مدیریت بیمار اشنا می شوند شایان تیم درمان طبیمارستان/ بخش ها مختلف/ و چگونگی فرایند اموزش بالینی توس
ارستان ها اجرا می میهمکاری اساتید بالینی و مسوالن بذکر است اجرای برنامه مواجهه زودرس با مدیریت مرکز توسعه و 

 شود.

 و نقش دانشجو  کیفیت تدریس کمیته ارزشیابی
و   مشخص های فعالیت تاثیر و بودن دار معنی، اثربخشی ارتباط، تعیینی جهت تحلیل فرآیند عنوان به میتوان را ارزشیابی
 .داد قرار توجه وردم یک فعالیت از جمله تدریس اساتید می توان کارایی تعیین

از تدریس  عوامل موثر بر کیفیت ارزشیابیلذا   دارد سزایی به نقش آموزشی نظام در علمی هیاتزانجایی که عضو محترم ا  
نظر خواهی از دانشجو یکی از این رو شها می باشد . در دانشگاه علوم  می گردد که  رسیبرطرق مختلف در دانشگاه 

اجعه به سایت پایش به آدرس زیر از دانشجویان خواسته می شود با مر  ترم پایان آزمونهای از قبل هفته دوپزشکی جهرم 
 اقدام به ارزشیابی کیفیت تدریس واحدهای درسی ارایه شده توسط اساتید نمایند

  payesh.jums.ac.ir : کیفیت تدریسارزشیابی  آدرس سایت

. باشد می ملی کد دو هر که عبور رمز و کاربری نامثبت  و پایش سایت به مراجعه با دانشجویان:  ارزشیابی انجام روند
 گزینه راست سمت در و کنند می انتخاب را ( / بالینیپایه علوم مقطع تحصیلی) گزینه و شوند می پایش سامانه وارد

 .نمایند می ارزیابی را یشخوتاد درس سا استاد بخش اس طریق این از و کنند می انتخاب را علمی هیات ارزشیابی

باشد کتابچه برای دانشجویان  از مراکز و برنامه ها  یچنانچه امکان چاپ تصاویر ردهقانپور: سرکار خانم دکت هادپیشن

 .جذاب تر می شود 

 

 مدیر مرکز مطالعات و توسعه -دکتر نجفی پور احترامبا 

 

 


