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 دهيچک
  هدف از اين طرح يافتن قوانيني در حوزه استعداد. کند  آموزشي را مضاعف مي   ريزي برتر، جايگاه برنامه  و رشد استعدادهاي شناسايي: هدف و  زمينه

 .است  شده  براي اصالح ارائه هاييناسازگار بوده و پيشنهاد هاي دانشگاهي آموزشي در محيط برتر است که با منطق پيروي از عدالت

جلسات مصاحبه هدفمند با دستياران و دانشجويان عضو و غيرعضوو دفواتر   . انجام شد 0410در سال  اين مطالعه کيفي با روش تحليل محتوا: روش

وم و بررسي کدهاي مرور مدا، اوليه  ميمفهو هاياستخراج کدبا . دشهاي علوم پزشكي بزرگ برگزار  ساي اين دفاتر در دانشگاهؤهمراه ر برتر به  استعداد

 .آمد دست بهسازي و حذف کدهاي تكراري، چهار طبقه اصلي و چهارده طبقه فرعي  مشابه، خالصه

هواي   برتر و شناسايي استعدادها در طول تحصيل متناسب با تالش و توانمنودي   دانشجويان بر لزوم تغيير شرايط عضويت در دفاتر استعداد: ها يافته

ن تر مسوووال  سازي قوي ايشان ضمن درخواست هماهنگي بين نهادهاي آموزشي و اجرايي کشور، خواستار زمينه. داشتند تأکيدو پژوهشي خود  ميعل

 .و فرهنگي کشور بودند ميگذاري بيشتر آنان بر ارتقا علتأثيروزارتين، براي 

برتر،  يزشي، توجه به نيازهاي اجتماعي و فرهنگي دانشجويانهاي انگ کننده ها، ترغيب نامه رفع اشكاالت ساختاري واحدها و بازنگري آيين: گيری نتيجه

هاي مرتبط، با تمهيد  نامه هايي از آيين دانشجويان ضمن درخواست تعميم و تغيير بندها و تبصره. بايستي مورد توجه مديران آموزشي ارشد قرار گيرد

دفتر اموور نخبگوان و دانشوجويان اسوتعدادهاي      شود پيشنهاد مي. افق بودندمو نامه يكسان مناطق با شيوه  اندازي مراکز سنجش نخبگاني در کالن راه

هاي علووم   هاي برتر دانشگاه هاي تخصصي از استعداد درخشان وزارت متبوع با همكاري يكي از نهادهاي برجسته آموزشي کشور متولي تشكيل حلقه

پژوهشوي و  -وزارت متبوع و مشارکت بيشتر جهت رفع مشكالت آموزشي نمسووال؛ تا اين دانشجويان فرصت بهتر براي تعامل نزديک با شودپزشكي 

 .اجرايي را داشته باشند
 

 ، نخبگانگذاري سياستعالي، دانشجويان،  آموزش: ها کليدواژه

 
 مقدمه
ها و مؤسسوات آمووزش    جانبه عدالت در دانشگاه منظور تحقق همه  به

صوالح کيفيوت   ا. شوده اسوت   تأکيود عالي، همواره پايش محيط آموزشي 

هوا و   هوا، ارائوه آمووزش    فرآيندهاي آموزشوي ماننود بوازنگري کوريكولووم    

صوور   روز و عادالنه، تمهيد حمايت مالي از دانشجويان بوه  هاي به ارزشيابي

هاي متناسب با نياز هر فرد، نيز در راستاي عودالت   مختلف و ارائه آموزش

هوا و   مهوارت  در ايون ميوان، توجوه بوه پورورش     . انود  آموزشي تعريف شده

هاي افراد استعداد برتر که پتانسيل باال و انگيزه درونوي بيشوتري    خالقيت

شناسوايي و  (. 0)ها دارند نيز بسيار حائز اهميت اسوت   براي کسب مهارت

رشد استعدادهاي درخشان از دوران ابتدايي و ورود به دانشوگاه، توا دوران   

گاه برنامه آموزشي در حضور در آموزش عالي و پس از فارغ التحصيلي، جاي

ي آموزشي ها ؛ چرا که اين افراد نياز به برنامهکند هر کشوري را مضاعف مي

ه کرداستعدادهايشان را شكوفا   ميو خدمات متمايزتري دارند تا بتوانند تما

جالب است بدانيم يكوي از مشوكالت   . و براي خود و جامعه کارآمد باشند
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 جاري منظر دانشجويان و بررسي قوانين درخشان از موردکاوي استعدادهاي: عالي عدالت در آموزش

 540/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410پاييز دوره ششم، 

رونود مشوكل اجوراي پايوان     »ان آموزشي اين دانشجويان از زبوان خودشو  

بيان « ي دانشجويي به علت کم رنگ بودن ارتباط دانشگاه با صنعتها نامه

؛ اين درحالي اسوت کوه در طورح تحوول آمووزش يكوي از       (2)شده است 

ها توانايي آنهوا در ارتبواط بوا     معيارهاي مهم براي ارزيابي کيفيت دانشگاه

ه قوانين مصوب اسوتعداد  اين امر مبين آن است ک. صنعت ذکر شده است

درخشان از يک طرف نتوانسته پاسخگوي مناسبي براي نياز به ارتقوا ايون   

انود در جوذب و    ها نيوز نتوانسوته   دانشجويان باشد و از سوي ديگر دانشگاه

کيفي دانشوگاه   گيري از استعداد و خالقيت اين افراد در جهت اهداف  بهره

 .برند  خود بهره

هواي بواال بوه عنووان      ي دانشجويان داراي رتبهدر کشور ايران با معرف

استعداد درخشان، درصدد تشويق و نگهداري اين افوراد بوه شوكل پويوا و     

لوذا  (. 3)نامه مطرح اسوت   آيينفعال هستند، هر چند نقدهايي بر اين نوع 

هاي تسهيالتي و مصوباتي که براي  نامه آيينکه  کردبايستي هميشه دقت 

شوود بوه عنووان     در علوم پزشكي تصوويب موي   حمايت از اين دانشجويان

عنوان ابوزار موانع     اميدي آنان نشده و به عوامل انگيزشي بيروني، موجب نا

با توجه به ايون کوه دوران آمووزش عوالي     . شودپيشرفت استعدادها تلقي ن

مرحله مهمي از شكوفايي استعدادهاي درخشان در جامعه و در عين حال 

عدادها به خارج از کشور است، الزم است دوراهي خطيري براي جذب است

جلب نظر استعدادهاي برتر،  برايهاي متولي آموزش در کشور  که دستگاه

 .کنندتري را اتخاذ  تر و اقدامات زيربنايي مهم هاي دقيق ريزي برنامه

هاي ارزشمندي هستند که براي  دانشجويان استعداد درخشان، سرمايه

هاي خاص آموزشي داشوته و   ايستي برنامهها، ب هاي آن شكوفايي توانمندي

افت تحصيلي ايون دانشوجويان، بوه    . اي صورت پذيرد هاي گسترده حمايت

عنوان يک مشكل اجتماعي مطرح شده زيرا نشوان دهنوده آن اسوت کوه     

اين مسوله، اهميوت زيوادي در   . استعدادشان درک نشده و هدر رفته است

آمودن سوط     پايين جب آموزش علوم پزشكي داشته و عدم کنترل آن مو

هواي آينوده خواهود     کنندگان خدمات سالمت در سال و کارايي ارائه ميعل

با  ها ن آموزشي دانشگاهگذاران و مسووال لذا ضروري است که سياست .شد

ارائه تسهيالت الزم و حمايت همه جانبوه از ايشوان، بوه ايجواد انگيوزه در      

ري در برناموه آموزشوي و   دانشجويان استعداد درخشان پرداخته و با بازنگ

حتي بيان شوده اسوت کوه    . هاي مربوط به اين فراگيران بپردازند نامه آيين

مشواور مجورب و    داناتطور ويژه اسو  هبراي دانشجويان استعداد درخشان ب

هدف از اجراي (. 4) شودکه تا استعدادهايشان شكوفا  شودمتعهدي تعيين 

تر است که با منطق پيروي از اين طرح يافتن قوانيني در حوزه استعداد بر

 پيشنهادهاييباشد و  ناسازگار مي ي دانشگاهيها عدالت آموزشي در محيط

 .براي اصالح داده شده است

 

 روش

و روش تحليول   (Qualitative Research) اين مطالعه بوا رويكورد کيفوي   

تحليل محتوا روشوي   .هدايت شد 0410در سال  (Content analysis) محتوا

هواي ديوداري و    هوا ماننود داده   ه و تحليل محتوواي انوواع داده  براي تجزي

هاي تعريف شده  ها يا رويدادها به دسته است که امكان تقليل پديده ميکال

برگوزاري  (. 5)ها را بهتر تحليل و تفسير کورد   کند تا بتوان آن را فراهم مي

جلسات مصاحبه با انتخاب هدفمنود دانشوجويان عضوو و غيرعضوو دفواتر      

هواي علووم پزشوكي     داد برتر به همراه روساي اين دفاتر در دانشوگاه استع

ن، بلكوه بور   اانتخاب دانشجويان نه بر عهده محققو . بزرگ صورت پذيرفت

دفاتر اسوتعداد درخشوان گذاشوته شود توا دانشوجويان و        مسووالنعهده 

دستياراني که تعامل بيشتري با دفواتر اسوتعدادهاي برتور دانشوگاه خوود      

. شدطراحي  سؤال 21اي مشتمل بر  پرسشنامه. مطالعه شوند داشتند، وارد

دفتر  0410ت پرسشنامه با برنامه عملياتي نيمه اول سال سؤاالراستايي  هم

استعداد درخشان وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و همسويي بوا  

هوواي  نامووه آيوويندر سووند ملووي نخبگووان و مصوووبات  راهكارهوواي منوودرج

ر پايوايي پرسشونامه افوزود و بوراي روايوي صووري و       استعدادهاي برتر، بو 

محتوايي اين پرسشنامه از نظورات متخصصوان آمووزش پزشوكي دربواره      

نفور از   28ايون مطالعوه، حاصول مصواحبه بوا      . ت بهره گرفتوه شود  سؤاال

هاي علوم پزشكي شيراز،  دانشجويان مذکور مشغول به تحصيل در دانشگاه

بهشتي، اصفهان، کرمان و تبريز مسوتقر  ايران، مشهد، اهواز، تهران، شهيد 

ن بوه  امحققو . در کالن مناطق يک، دو، چهار، پنج، هفت، هشت و نه است

 ها و با بازخواني مكرر داده( Template Analysis)شيوه تحليل قالب مضامين 

 با کدگذاري بواز . ندکردبه صورت فعال به جستجوي معاني و الگوها اقدام 

ها بود، مفاهيم اوليه  اصلي از عبارات مصاحبه آوري مضمون که حاصل جمع

ي نزديوک بوه هوم، مضوامين     هوا  در حين تفسوير مجموعوه  . استخراج شد

در تفسوير  . تري شكل گرفته و مبناي کدگذاري محوري قورار گرفوت   کلي

که آيا برخي از مقوالت حكم بستر  شد ميمقوالت مدام به اين نكته توجه 

گيوري برخوي مقووالت ديگور      ا براي شكلاي را دارند که شرايط ر و زمينه

رخ خواهند افتواد  آيوا برخوي از ايون      اند و يا در طول يكديگر فراهم کرده

مقوالت در حكم پيامد هستند و يا خود از عوامل پديده آورنوده محسووب   

بندي مضامين از سوطوح   اين سازماندهي سلسله مراتبي و گروه شوند  مي

سط  نهايي  4اد مضامين سطوح باالتر، در ها و ايج خوشهتر در قالب  پايين

ي مسوتقر در  هوا  شوندگان از دانشوگاه  از آنجا که مصاحبه. صورت پذيرفت

کالن مناطق مختلف بوده و از لحاظ جنسيتي و سني نيز متفاوت بودنود،  

، تحليول  هوا  و همزموان بوا جموع آوري و ثبوت داده     هوا  در اثناي مصاحبه

بوا ايون روش و بوا    . نيز صورت پذيرفت( Comparative Analysis)اي  مقايسه

و مشكالت  ها بهتر ايده محققان،و تمايزات بين مفاهيم،  ها کشف مشابهت

دانشجويان را تحليول کورده و درک بهتوري از راهبردهواي رسويدگي بوه       

هاي رايوج يوک مصواحبه     دستورالعمل. گرفت ميموضوع در ذهنشان قوت 

مت دانشجويان نيوز پيوروي   لحاظ و دو اصل محرمانگي و حفظ حر  ميعل

 هوواي آنووان  بووه دانشووجويان اطمينووان داده شوود کووه بووه صووحبت  . شوود
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 و همكاران آبادي رحمت دشتي مرضيه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /542

 ها با سند ملی نخبگان نامه يافتن موارد مغفول در تطابق آيين -1جدول 

  

آمده فقط در راستاي اهداف تحقيق  دست بهامتيازي تعلق نگرفته و اطالعات 

به با دانشجويان سراسر کشور در براي مصاح. مورد استفاده قرار خواهد گرفت

ارائه گزارش روند کوار در  . هاي الزم انجام شد بستر فضاي مجازي هماهنگي

جلسووات کووارگروه آموووزش فرهنگسووتان علوووم پزشووكي، اسووتماع نقوودها و 

وزارتين بهداشت، علوم و سواير   مسووالنگذاران و  مندي از نظر سياست بهره

دانشجويان را در  پيشنهادهايباعث شد تا ... نهادها مثل بنياد ملي نخبگان و 

ارائوه شوده قابليوت     پيشونهادهاي محيطي واقعي مورد توجه قورار دهويم و   

 . سازي بيشتري در مراکز آموزش عالي کشور داشته باشند پياده

 

 ها يافته
هووا و نقشووه فرآينوودي  تعوواريف و تبيووين دقيووق وا ه  ميدر ابتوودا تمووا

سوند سياسوتي   » ري نخبگان منودرج در استعداديابي، هدايت و به کارگما

. شووداسووتخراج « 0411شووهريور-اسووتعدادهاي برتوور و نخبگووان کشووور 

استعداد  -0راهبردهاي کالن و اقدامات معرفي شده سند در چهار مرحله 

 ؛گيوري نخبگواني   استعداد برتور بوا جهوت    -2 ؛(بدون تمايز)برتر نخبگاني 

عداد برتور در جايگواه   اسوت  -4و  ؛استعداد برتر بوا صوالحيت نخبگواني    -3

سپس مفواد  (. 6)تعريف شده است ( عملكرد نخبگاني)ي فرادستي ها نقش

در حوزه اسوتعدادهاي برتور و نخبگوان وزارت    هاي اجرايي  نامه آيين ميتما

از آنجا که هدف بنياد ملي نخبگان (. 0)متبوع با اين سند انطباق داده شد 

يي، هدايت، حمايت موادي و  براي شناسا گذاري سياستريزي و  نيز برنامه

باشود،   کارگيري و پشتيباني از آنان موي  معنوي نخبگان، جذب، حفظ و به

هاي بنياد با سند سياستي هم مورد توجوه قورار    نامه تطبيق مصوبات آيين

 .يكي از جداول نتايج استخراج شده است 0 جدول .(8)گرفت 

احبه بوا  ها به ايون منظوور انجوام شود کوه در اثنواي مصو        اين انطباق

دانشجويان، چگونگي و نحوه هموار بودن شرايط براي استفاده استعدادهاي 

برتر از تسهيالت متعدد معرفي شده، مورد بررسي قرار گيرد؛ چرا که وقوف 

 سوؤال هاي اجرايي و يافتن مصوباتي که عدالت آموزشوي را زيور    بر چالش

تحليول  . ق اسوت برد، از زبان دانشجويان برتر از کاربردهاي ايون تحقيو   مي

اوليه شد که پس از چندين بار  ميکد مفهو 421منجر به استخراج  ها داده

مرور، خالصه سازي و بر اساس کدهاي مشابه و حذف کودهاي تكوراري،   

براي تبيين مضامين، . شدچهار طبقه اصلي و چهارده طبقه فرعي حاصل 

 .کنندگان آمده است نقل قول مستقيم برخي شرکت

 

کاالت سااتتاری وادادها و باازنگری    رصد و رفع اش
 ها نامه آيينجدی 

هوا و   ناموه  محتوواي آيوين   :هماهنگی درون و بارون ساازمانی یاوی   

تنها در درون يوک   آيد که نه  ها زماني به اهداف خود نائل مي دستورالعمل

نهاد علمي، عزم جدي بر اجراي آن وجود داشته باشد، بلكه قانونگذار بتواند 

 . ها را محقق سازد سازي آن با ساير نهادهاي مرتبط، پيادهبا تعامل نزديک 

هوايم را ناموه زدنود ولوي      درخواست... »: يكي از دانشجويان بيان کرد

براي طرح نيروي انساني . باالتر گفتند که شيوه نامه وزارت را قبول نداريم

هاي ديگر نسوبت بوه دانشوگاه خودموان      اميدوار بودم و بر خالف دانشگاه

گيرند گفتند از شيوه ناموه وزارت تبعيوت    را در نظر نمي... معدل و  امتياز

حتي نامه اعالم نياز بوراي بيمارسوتان   . ي درخشانها کنند نه استعداد مي

بردم ولي قبول نكردند و مثول بقيوه سواير دانشوجويان توو صوف انتظوار        

 .(. ع پ ا. دختر. م) «...طرحم

 هوا  ناموه  در اجراي آييندانشجوي ديگر از ضعف ارتباط بين واحدها 

خوب است ارتباطات بين دانشگاهي در سط  کشوري ديده  »: گويد مي
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 جاري منظر دانشجويان و بررسي قوانين درخشان از موردکاوي استعدادهاي: عالي عدالت در آموزش

 543/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410پاييز دوره ششم، 

. «هاي ديگر با هم ارتباط داشته باشند شود و استعداد درخشان دانشگاه

 .(.ع پ ا. پسر. م)

خيلي از دوسوتانم در  »:گويد ها مي شدن هماهنگي مييک دانشجو از رس

انگاهايش هوم پرداختوي خووبي دارد و    روند و درم شرکت نفت و جاهايي مي

هواي پژوهشوي هوم دارنود      راضي هستند، کارشان راحت هم است و فعاليت

وقتوي  . درصدش با روابوط و پوارتي اسوت    00ولي اين موقعيت خوب کاري 

ادارات دولتي مثل شرکت نفت و برخي جاهواي ديگور دولتوي هسوت و يوا      

ها را به استعداد درخشان دولت همچين جاهايي را دارند چه اشكالي دارد اين

وزارتخانه اعالم کنند و از طريق وزارت توزيع انجام شود يوه جواي اينكوه بوا     

حداقل اين است که اميد به زندگي در ايوران  . پارتي باشد و شايستگي نباشد

هواي وزارتوي بيوان     ها در سامانه براي تثبيت اين هماهنگي .«شود بيشتر مي

کنيم و  ميرا در سامانه سما با مشكل وارد  اه ورودي درصد 0تعداد »: کردند

بووراي تعريوف در کارهواي سيسووتميک و    کوالا . شوود  موويدانشوجو تعريوف ن  

 4درخواست تعميم مواده  .(. )ع پ ا. دختر. م)« افزاري مشكل وجود دارد نرم

وزارت  ميتسهيالت ويژه رفاهي استعدادهاي درخشان وبرقراري ارتبواط رسو  

گيور دولتوي مثول نيروهواي مسول ، صومت،        ميممتبوع با ساير نهادهاي تص

 (.هستند... مسكن و شهرسازي و 

تجربيوات دانشوجويان   : ها نامه رسانی دیيق و شفاف در باره آيين اطالع

 هوا  ناموه  مبين اين نكته است که اطالع رساني دقيق و شفاف در مورد آيوين 

انشگاه و پذيرد، نا آشنايي دانشجويان با دفتر استعداد درخشان د ميصورت ن

بخصوص وزارت متبوع به حدي بود که برخي از دانشجويان حتوي از اينكوه   

. استفاده کنند هيچگونه اطالعوي نداشوتند   ها نامه آيينتوانند از تسهيالت  مي

بوه شوكلي باشود کوه      هوا  ناموه  آييننكته مهم ديگري که گفتند اينكه تغيير 

 .مشكل مواجه نشود آوري امتياز با ريزي بلندمدت آنان براي جمع برنامه

اي براي تغيير نبايد عطوف بوه    نامه آيينهر »: که کرددانشجويي بيان 

اعوالم   مثالا. ماسبق شود نبايد جوري شود که برنامه دانشجو به هم بخورد

 چون حقيقتواا . سال اينده اعمال کنيم 3خواهيم از  ميکنند فالن تغيير را 

ريوزي   نامه را خوانديم و برنامه ينآيو اينكه ما از ترم اول کل . زند ضربه مي

امتياز و براي سرباز نخبگي ولي برخوي   41کرديم امتياز جمع کنيم براي 

 .«که پتانسيل را داشتند به خاطر بي خبري نتوانستند امتياز جمع کنند

دانشجويان به بندهاي شرايط احوراز  : تغيير شرايط ادراز استعداد برتر

در  ها خيلي از بچه» :دانشجويي گفت. ندکرداستعداد برتر نقدهايي را وارد 

استعداد دارند و اينكه ما افوراد را براسواس معودل و نموره      ها خيلي زمينه

که در آموزش و پرورش هست که دوباره  ميمحدود کنيم يعني همون نظا

يعنوي  .(. ع پ ا. م) .«کار درستي نيسوت  کنيم و اصالا ميداريم اينجا فعال 

ناموه   آيوين  2ي مربوطه، از ماده ها و تبصره 3و  2 خواستار اصالح بندهاي

. تسهيالت آموزشي، پژوهشي و رفاهي ويژه استعدادهاي درخشوان بودنود  

چون . درصد برتر هر رشته انتخاب شوند 01بهتر است »: همچنين گفتند

سه نفر برتر در هر ترم و هر سال خيلي نزديک به همند و باعث دلواپسوي  

يک ترم را خوب درس خوانده و نفور اول شوده   چون وقتي يک نفر . است

نموره در درسوي کمتور بيواورد و باعوث       2يا  0ممكن است در ترم بعدي 

ع . م.)«خيلي اختالف نيست 2و  0درصد برتر نشود و بين  0 شود جزو مي

 .نامه مذکور را خواستارند آيين 3تبصره  «ي»، يعني اصالح بند .(پ ت

عيارهايي کوه گذاشوته شوده بايود     م» :خواست مييكي از دانشجويان 

امتيازبندي شود و از همه مهمتر بندي اضوافه شوود بحوث پاسوخگويي و     

خودشان را به اين وزن  ها مشارکت اجتماعي است و داراي وزن شود تا بچه

باشود    پايينممكن است کسي در آموزش خوب نباشد و معدلش . برسانند

يعني اضافه .(. ع پ ا. م.)«هدولي کار بزرگي براي کشور و دانشگاه انجام د

از شيوه نامه تخصيص امتياز به واجدين بودون   «ج»به بخش  4شدن بند 

 . آزمون مقاطع باالتر

پايش پيشرفت تحصيلي دانشوجو و  : اندازی مرکز سنجش نخبگانی راه

و پژوهشوي، منجور بوه کشوف      موي فرصت دادن براي تالش و تكواپوي عل 

که به دور از فضاي رقوابتي کنكوور و   دانشجويان با استعدادي خواهد شد 

ماراتن کسب رتبه باال، شايستگي خود براي حضور در حلقوه دانشوجويان   

اندازي مرکزي در وزات متبوع بوراي   لذا راه. دفاتر استعداد برتر را پيدا کند

: گفتنود  دانشوجويان موي  . کننده باشد تواند کمک پايش اين استعدادها مي

شود يعني استفاده از دانشجويان  ميما کار  طرح منتورشيپي در دانشگاه»

تور   در مقاطع باالتر براي هدايت و راهنمايي بدنه دانشجويان سط  پوايين 

تووانيم بوراي اسوتعداد درخشوان و بوه صوورت تويم         مياستفاده شود که 

نامه  آييني انجمني در ها فعاليت»(. ع پ ش . م)«وورکينگ استفاده شود

کوه   اند درحوالي  ر انجمن در نظر گرفته شدهچيزي نوشته نشده و فقط دبي

اند امتيازي در استعداد درخشان و بنيواد   اعضاي انجمن هم فعاليت داشته

تواند دبير هم بشود ولوي   مياگر عضوي فعال باشد . شود ميدر نظر گرفته 

 2يعني اصالح بند (. ع پ ش . م)«خوب است اعضا هم امتياز داشته باشند

 . يص امتياز به واجدين بدون آزمون مقاطع باالترقسمت ج شيوه نامه تخص

يعنوي  )باشود؛   ميبهتر است پوشش دائ»: يكي از دانشجويان بيان کرد

بهتر بوود  ( نامه تسهيالت ويژه استعدادهاي درخشان آييناز  0تعميم ماده 

گرفتيم و پوشش ما تمديود شوود،    شد امضا مي ميکه انجام  ميکارهاي عل

. را فقط از طريق آموزش نيست ميهاي عل نخبه( نامه آيين 2-5اصالح بند )

براساس تعداد مقاالت يا اعتبار مقاالت  ...نخبه پژوهشي هم به نوعي داريم

... دسوتياري و   مثل علوم پايه، پيش کوارورزي،  ها نمرات ساير آزمون.... و 

 .(.ع پ ت. م)«تواند مالک قرار بگيرد مي

 

 یهای انگيزشکننده ن ترغيبکردمهيا 
ي آموزشوي و  هوا  ن نيازمنودي کورد دانشجويان بر شناسايي و مرتفوع  

. داشوتند  تأکيود  ها پژوهشي و تمهيد آموزشي متفاوت، متناسب با ظرفيت

کوارگيري   هي تخصصي از استعدادهاي برتر و نخبگاني و بو ها تشكيل حلقه

 .ي ملي را اشاره کردندها آنان در پرو ه
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 و همكاران آبادي رحمت دشتي مرضيه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /544

ي هوا  ي بوراي اينكوه از مهوارت   دانشوگاه بسوتر  »: اي گفت کننده مشارکت

خواستم در انفورماتيک پزشكي کموک   ميمن . دانشجويان استفاده شود، ندارد

و از طرفوي در اسوتعداد درخشوان امتيوازي     . کردم ميکنم ولي راهش را پيدا ن

هاي خارج هوم ورزشوكار    در دانشگاه. براي اين موارد در نظر گرفته نشده است

بلد بودن، هوش مصونوعي، کارهواي هنوري مثول     بودن امتيازه، برنامه نويسي 

 ع پ. م)«امتياز دارد در برخوي جاهوا اسوت   ... و ( اينجا هست ) نقاشي و قرآن 

جوودول عملكوورد پژوهشووي از شوويوه نامووه « ب»خواسووتار اصووالح بنوود .(. ک

  .تخصيص امتياز به واجدين بدون آزمون مقاطع باالتر هستند

نويسوي و کوامپيوتر    م مو  برناموه  برخي دوستان»: يكي از دانشجويان گفت

ي صونعتي داره در  هوا  االن پزشكي را گذاشته کنار در يكي از دانشوگاه . اند بوده

بايود  . چوون اسوتعدادش را داشوته    کنه و صرفاا زمينه مهندسي پزشكي کار مي

بواهم   تواند با پزشكي لينک شوود  مياي که  ساختار را فراهم کنيم تا يک رشته

.(. ا ع پ. م)«معدل خوب است وارد شوند درست نيسوت  چون صرفاا. کار کنيد

 .نامه استعدادهار برتر هستند آيين 2خواستار اصالح ماده 

 

 ن نيازهای اجتماعی دانشجويان برترکردمرتفع 
و اتخاذ تمهيوداتي کوه بوه     مي ن برگزاري المپيادهاي علکردهدفمند 

اي  کننوده  رکتشو . منجر شود نيز اشاره شد ها کاربردي کردن نتايج آزمون

ماه وقت بگذارم و بعد  5تا  4اينكه . من ديگه المپياد شرکت نكردم»: گفت

يعني دادن .(. ا ع پ. م)«خورد تومن بدهند به چه در من مي 811يا  011

بخش الف از شيوه نامه تخصيص امتياز به  4شمول امتيازي بيشتر به بند 

 موثالا ... »: ن شود همچنوين بيوا  . واجدين بدون آزموون بوه مقواطع بواالتر    

کننود ولوي    هاي بزرگ نظام سالمت را مطرح مي چالش  ميالمپيادهاي عل

شود و الاقل به دانشجو فرصت داده  شود استفاده نمي کارهايي که داده مي

 (.ايران ع پ. م)«شود با افراد باالدست اجرايي کنند نمي

دانشجويان با بياناتي متفاوت سازوکارهايي براي حضور پررنگ 

( بتووانيم در قالوب  )»: ر جامعه را نيز خواسوتار بودنود و گفتنود   د

رونود و موا حاضور     به مناطق محروم موي  ميهاي جهادي مرد گروه

خواهيم با آموزش و  يا مي. بوديم از طريق اين اردوها اعزام شويم

آموز در  پرورش هماهنگ شويم برويم در يک منطقه محروم دانش

 21سواعت يوا    01بتوانند  شرف ترک تحصيل و تجديدي دوستان

. «آموووزان از آن شوورايط در آينوود سوواعت کمووک کننوود تووا دانووش

پذيرش ساير دانشجويان از ما بهتر است، چگونه فعال باشوند، و  »

چگونه درس بخوانند، و از کارهاي مضر به سالمتي دوري کنند، و 

گيرد در واقع از توانوايي و   ارتباط خوبي بين ما و آنها شكل مي... 

.(. ا ع پ. م)«استفاده کنند براي جلب نظر جامعوه  ها بار نخبهاعت

تعمويم بنودهاي شويوه ناموه تخصويص امتيواز بوه         يعني خواستار

وزارت  مي ات اجتماعي و با حمايت رستأثيري مرتبط با ها فعاليت

 .متبوع بودند

 توجه به نياز فرهنگی دانشجويان برتر
اشواره   ها و نخبگان در رسانه دانشجويان به معرفي مداوم استعدادهاي برتر

گرايوي موا اسوت کوه قبوول       ي فرهنگي بخش مليها فعاليت»: کردند و گفتند

هوا را دوبرابور    داريم ولي در کنارش بايد امكاناتي هوم فوراهم باشود توا انگيوزه     

با توجه بوه کانتكسوي کوه هور دانشوجو دارد بهتور       ».(. ت ع پ. پسر. م)«کنند

گذار باشد يعني از جهت لينک به مسائل آموزشوي و  تأثيرتواند روي جامعه  مي

توانود از طريوق    موي ي کوه  تأثيرو گسترش مسائل پژوهشي و يا   ميعل يارتقا

 . (.ت ع پ.پسر. م)« حل مشكالت بر فرهنگ جامعه داشته باشد

بهتور اسوت   »: يكي از دستياران به لزوم برخي پيش نيازها اشاره کرد

و اگر افرادي مخالف . مجازي فراهم شود فضا از طريق صدا و سيما و فضاي

يک طرفه انجام  ها پزشكان هستند، حداقل مناظره و گفتگو باشد تا قضاوت

. «پزشک يک طرفه ديده نشه و جاي صحبت و تريبون داشته باشد. نشود

 (. ت پسر ع پ. م)

همچنين به لزوم ارتباط بين وزارتين علووم و بهداشوت بوا آمووزش و     

مهمترين نكته با دانش آمووزان ارتبواط بگيورم چوون     »: پرورش اشاره شد

نه زماني که وارد دانشگاه شوده چوون   . گيرد فرهنگ از اون زمان شكل مي

ارتباط زياد بوا دانوش آمووزان    . اش را گرفته است هاي مهم زندگي تصميم

تور   مسير را براشوون مشوخص   داشته باشيم و راه را به آنها توضي  دهيم و

ناموه تخصويص    يعني تعمويم بنودهاي شويوه   .(. ش پ ع. دختر. م)«بكنيم

وزارت   ميات اجتماعي و با حمايت رستأثيرهاي مرتبط با  امتياز به فعاليت

 (.2جدول . )متبوع

 

 بحث

راستايي قوانين و مقوررات حووزه    مطالعه حاضر نشان داد که براي هم

يي هاي اجرا استعداد درخشان با عدالت آموزشي، دانشجويان بر رفع چالش

 تأکيود سازماني در ايون حووزه    -هاي بين واحدي قوانين و لزوم هماهنگي

دارند که برخورداري دانشجويان از رفتواري   تأکيدنيز  ميمنابع عل. داشتند

هاي دانشگاهي يكي از  عادالنه مطابق با استعدادها و نيازهايشان در محيط

ان از نتوايج و  مصاديق عدالت آموزشي است تا آنان بتوانند مطابق با نيازش

 (.0) شوندمند  پيامدهاي عادالنه ناشي از حضور در آموزش عالي بهره

مطالعات مختلفي نشان داده است که استعدادهاي برتر با افراد عادي 

يي دارند، براي نمونه، انگيزۀ باالتر از افراد عادي، تمرکز بيشتر بور  ها تفاوت

تر، توانايي حل مسوله، موضوعات مورد عالقه، هوش شناختي و هيجاني باال

پذيري  تيزبيني و دقت به جزئيات، خالقيت و قدرت تخيل بيشتر، تحريک

ضرورت ديدن مسائل و مشكالت از ديودگاه  ... و حساسيت باالتر ايشان و 

هواي   در اين مطالعه و در اثنواي مصواحبه  (. 0)شود  ميخود آنان احساس 

ين دانشجويان با دقوت و  باشد، ا ميصميمانه که از نقاط قوت اين پژوهش 

تيزبيني که به مسايل حوزه آموزش، بهداشت و درمان کشور داشوتند نوه   

 کوردن  تنها مسائل و مشكالت را مطرح کردند بلكه ضمن درخواست اضافه
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 جاري منظر دانشجويان و بررسي قوانين درخشان از موردکاوي استعدادهاي: عالي عدالت در آموزش

 545/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410پاييز دوره ششم، 

 ی تحليل محتوای کيفیها يافته -2جدول 

 زير طبقات اوليه طبقات فرعی طبقات اصلی

رصد و رفع اشكاالت 

 ساختاري واحدها و

بازنگري جدي 

 ها نامه آيين

هماهنگي درون و برون سازماني قوي در 

 ها نامه اجراي آيين

 ها تغيير ساختار اداري سازمان 

 عدم تغيير برنامه و سياستها با تغيير رؤسا 

 هاي ديگر  برقراري ارتباطات قوي و تسهيل شده با دانشگاه 

 تعيين نهادهاي بيروني براي همكاري با وزارت 

 ها يا ستادهاي دانشگاه  بنيان در ساير معاونت ن مؤسسات تحقيقاتي دانشهماهنگي بي 

 ها با علومپزشكي  اي تسهيل همكاري بين رشته 

 ها ها ي دانشگاه نامه سازي آيين يكسان 

 در صنعت سالمت فارغ التحصيالن كارشناسيکارگيري  هماهنگي و به 

 ها  خانهالتحصيالن در مراکز دولتي ساير وزارت توزيع رسمي فارغ 

رساني دقيق و شفاف در مورد  اطالع

 ها نامه آيين

   تسهيل ارتباط با دفاتر دانشگاه و وزارتخانه 

 هاي اول برقراري ارتباط کارشناسان دفاتر با دانشجويان در سال 

  تفسير متفاوت از قوانين 

  اطالع رساني موقع ثبت نام دانشجويان پزشكي 

 ي مناسب اندازي شماره گويا و پاسخگوي راه 

 تغيير شرايط احراز استعداد برتر

 توجه به استعداد و خالقيتافراد و رشد و پيشرفتدانشجو عدم توجه صرف به معدل و رتبه و تكرار ارزيابي بطور ساالنه 

 قائل شدن امتياز به  مشارکت اجتماعي و پاسخگويي اجتماعي 

 درصد برتر هر رشته  01انتخاب 

 هيوت بوردمشخص  انتخاب دانشجويان با تعيين 

 اندازي مرکز سنجش نخبگاني راه

  استعداد يابي و استعداد پروري 

 تعريف معيارهاي داراي وزن و اعالم ان 

 معرفي فرايند انتخاب براي حوزه هايپژوهش و فناوري،  عالوه برآموزش 

 هاي آموزشي با طراحي و نظارتي ويژه سنجش مهارت استفاده از گروه 

مهيا کردن 

هاي  نندهک ترغيب

 انگيزشي

هاي استعداد برتر و  شناسايي توانمندي

 کارگيري در مسير درست به

 بنيان هاي دانش گذراندن طرح فقط در بالين يا در شرکت 

 اختصاص بودجه برايساخت فيلم توسط دانشجويان ماهر 

 ها ايجاد بانكي در دانشگاه براي انتخاب همكاران اساتيد در پرو ه 

 اي  هاي ارتباطي بين گروهي و بين رشته تر شدن حلقه گسترده 

 نويس، هوش مصنوعي، داراي مهارت کار با نرم افزارو تحليول اطالعوات، کارهواي     امتياز دادن به دانشجويان ورزشكار، برنامه

 ، فعال در اقتصاد، بورس و ارزهاي ديجيتال...هنري مثل نقاشي و قرآن و 

 ها و مرتفع کردن شناسايي نيازمندي

 هاي مصوب برتر در پرو ه  ه از دانشجوياناستفاد 

  ماه يكبارآخر هفته  استارتاپي  6گذاشتن هر(Startup weekend)  يوا تعريوف    انودازي اسوتارتاپ   هوا و راه  داخل دانشوگاه

 هاي صنعتي طرح

 ها ها به دليل تحريم بنيان فعاليت در حيطه دانش 

 کز پژوهشيهاي علمي از مرا ها و اردوها و بازديد برگزاري کارگاه 

 دادن حق تأسيس مراکز استارتاپي به دانشجويان نخبه مراکز تحقيقاتي 

 ها به دانشجويان باامتياز نخبگي  امتياز بيشتر دادن در فراخوان 

 آوري  اي فراتر از مقاله و نزديک شدن به فن هاي بين رشته هدايت پژوهش 

 هاي اجازه ادامه  دار شدنطرح 

ب با تمهيد آموزشي متفاوت متناس

 ها ظرفيت

 تر شدن هاي قديمي درجهت کاربردي بازنگري درس 

 داشتن مربي مستقيم براي آموزش دروس عملي 

 ها، افزايش سقف واحد، ارائه واحدها به صورت بلوکي افزايش ساعت کارآموزي 

 هاي تخصصي ديگردرصورتعالقمندي و توانمندي گرفتن آموزش در حيطه 

 هاي وزارت علوم در دوران تحصيل هاجازه ادامه تحصيل همزمان در رشت 

 آور ي تغيير رويكرد مقاله محوري به فن 

 ها و بسترسازي مناسب تالش درجهت افزايش صالحيت 

 
هاي تخصصي از  تشكيل حلقه

 استعدادهاي برتر و نخبگاني

  مشارکت دادن دانشجويان در کانون نخبگان کشور 

 آشنايي با مسائل روز و مشكالتهاي مديريتي براي  استفاده از استعدادها در نشست 

 سازي استعدادهاي برتر شبكه 

  ميدان دادن براي انجام فعاليت در سط  استان 

 تعريف جايگاه يک نهاد از سمت آموزش يا يک بخش اداري براي انتقال نظرات 
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 و همكاران آبادي رحمت دشتي مرضيه

 ، شماره سوم0410دوره ششم، پاييز  نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي /546

 های تحليل محتوای کيفی يافته -2ادامه جدول 

 زير طبقات اوليه طبقات فرعی طبقات اصلی

ردن مرتفع ک

نيازهاي اجتماعي 

 دانشجويان برتر

تمهيد حضور پررنگ استعدادهاي برتر و 

 نخبگان در جامعه

  تعريف نخبه ورزشي، فرهنگي و ... 

 ها به طب سنتي  استفاده از برترها براي اصالح ديدگاه فرعي جامعه مثالا اعتقادات بيش از حد برخي 

 مي و اعزام به مناطق محرومهاي جهادي مرد با کمک معاونت فرهنگي، تشكيل گروه 

 آموز در شرف ترک تحصيل و تجديدي و  حضور در يک منطقه محروم و کمک به دانش... 

 حضور نخبگان در مجلس و کمک به پايداري در فضاي اجتماعي اقتصادي 

 هاي مشورتي حضور در جايگاه
 هاي فكر دانشگاه با حضور استعدادهاي برتر تشكيل اتاق 

 ها و پذيرش از باالدستي تر شدن نقش پررنگ 

هدفمند و کاربردي کردن نتايج 

 المپيادهاي علمي

 هاي ارائه شده در المپيادها اجرايي کردن ايده  

 هاي انگيزشي براي حضور در المپيادها اصالح اهرم 

 ها سازي راهكارشان در دانشگاه آوران المپيادي و پياده دعوت از مدال 

توجه به نياز 

 فرهنگي دانشجويان

 برتر

معرفي مداوم استعدادهاي برتر و نخبگان 

 در رسانه

 ها نظر جامعه با معرفي توانايي و اعتبار نخبه جلب 

 هاي زندگي برترها کارگيري آنها در همه زمينه ترويج معيارهاي اسالمي با به 

 گذاري هاي مناسب و اشتراک صحبت استعدادهاي برتر و تهيه فيلم 

 له با تبليغات در جهت بي ارزش کردن جايگاه پزشک استفاده از نخبگان براي مقاب 

 نفر نخبه 01هاي درخشان با امكانات محدودتر در حد  تعريف الگوهاي فرهنگي از استعداد 

 فضاسازي فعاليت از طريق صدا و سيما و فضاي مجازي 

سنجي تعيين فعاالن فرهنگي از  امكان

 ميان نخبگان

 طلبانه يا در راستاي مسووليت اجتماعيهاي داو بسترسازي براي انجام فعاليت 

 معرفي ارزش نخبگان  باقي ماندهدر کشور 

 کارگيري در سط  وزارت سازي نخبگاني و به فرهنگ 

 نيازها لزوم رعايت برخي پيش

  برقراري ارتباط بين وزارتين بهداشت با علوم و آموزش و پرورش 

 وم پزشكيتدريس مفاهيم علوم انساني و اجتماعي به دانشجويان عل 

 معرفي رسمي نخبگان از سمت وزارتخانه به نهادهاي مورد عالقه 

 ها و وزارتخانه متبوع هاي دانشگاه هاي خارج دانشگاهي از برنامه حمايت 

 

نامه شيوه  آييندر )بندهايي براي امتيازدهي به عملكردهاي اجتماعي خود 

بوراي   ام شود،که با نظارت و پيشتيباني وزارت متبوع انج( تخصيص امتياز

هايي بيان و تمايل خود براي همكاري با وزارت متبوع  حل رفع موانع نيز راه

 .ندکردرا اعالم 

التحصيلي  بررسي ما نشان داد که دانشجويان تمايل دارند پس از فارغ

و وزارت ضمن استفاده  کنندارتباط خود با وزارت متبوع را همچنان حفظ 

د به عنوان پلي ميوان آنوان و بازارکوار آتوي     هاي ايشان ، بتوان از توانمندي

اي که در مطالعات ديگر به صوورت کمرنوگ بوودن     ايفاي نقش کند؛ نكته

 (.2)با صنعت اشاره شده است  ها ارتباط دانشگاه

مطالعه ما نشان داد که استعدادهاي برتر نيازمند ارتباط بيشتر بوا روسوا و   

نيوت شوغلي و اقتصوادي بوراي     مورد مشورت قرار گرفتن، هستند و بر لزوم ام

داشتند تا بتواننود بوا فوراغ بوال بوه موضووعات چالشوي در         تأکيدزندگي خود 

ي راهبوردي نظووام سوالمت کشوور وقوووف بيشوتري يافتوه و نقووش      هوا  حووزه 

مطالعه حسن سرايي و همكوارانش  . ن آنها بازي کنندکردتري در مرتفع  پررنگ

ي ووو معندي و ماهواي   مينهدر ز نين مختلفابا تصويب قوکند که  نيز اشاره مي

منيت س احساابا ن که نخبگااي  گونه به؛ يدآحمايت به عمل ن اوووووووونخبگاز 

 (.01)ند داربرم جامعه گاد و تعالي خوو شد رت وجهبتوانند در ل وکام

هايي از تبديل شدن  امروزه در الگوي مهاجرت دانش آموختگان، نشانه

در آن دانشجويان مستعد به يک جنبش رفت و برگشتي مشهود است که 

يافتوه، بوه خوارج از     هنوز براي ادامه تحصيل و کار در اقتصوادهاي توسوعه  

هواي خوارج از    ويژه شبكه هاي جهاني خود و به روند، اما از شبكه کشور مي

کشور، براي کمک به ايجاد مؤسسات جديد در کشوورهاي خوود اسوتفاده    

رتر، عالقمندي خوود بوراي   در اين مطالعه نيز دانشجويان ب(. 00)کنند  مي

ند که براي رفوع موانوع بايود    کردادامه خدمت به کشور را اعالم؛ اما اذعان 

در منوابع  . صوورت پوذيرد   مسوووالن ي مداوم و پايداري از سووي  ها تالش

هوا و   نيز بر مديريت راهبردي بر استعدادهاي برتر که شامل فعاليوت  ميعل

مايز بوه مزيوت رقوابتي پايودار     تواند به صورتي مت ميفرآيندهايي است که 

همچنين اتخواذ ايون نووع موديريت     . شده است تأکيدکند  سازمان کمک 

اي از استعدادها با پتانسيل باال و ميدران با عملكرد باال را  تواند مجموعه مي

 (.02)و معماري متمايزي بر منابع انساني را ارائه دهد کندتربيت 

به محدوديت زماني در اجراي توان  ي اين مطالعه ميها از محدوديت

هواي علووم    بوه سواير دانشوگاه    هوا  طرح و محدوديت در تعميم مصاحبه

هاي بزرگ  پزشكي در شهرهاي کوچک تر نام برد؛ اما از آنجا که دانشگاه

ميزبان بيشترين جامعه آماري از اسوتعدادهاي برتور و ورودي بوا رتبوه     

اجوراي مرحلوه اول   باالتر از کنكور سراسري هستند، اين محدوديت در 

همچنوين محودوديت رويوارويي نزديوک بوا      . طرح، قابل اغموا  اسوت  

ي کواري ايشوان بوراي    هوا  دانشجويان کشور و امكان حضوور در محويط  

ي ايون مطالعوه   هوا  ي آنان از محدوديتها استماع و لمس بيشتر دغدغه

با توجه به اهميت موضوع استعدادهاي برتر و لزوم بازنگري مداوم . است

هاي  نامه و شيوه تعامل با استعدادهاي برتر و نخبگان در محيط ينآيدر 
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 جاري منظر دانشجويان و بررسي قوانين درخشان از موردکاوي استعدادهاي: عالي عدالت در آموزش

 540/نشريه فرهنگ و ارتقاي سالمت فرهنگستان علوم پزشكي ، شماره سوم0410پاييز دوره ششم، 

هاي متناوب  هاي پويا و گزارش آموزشي، شايسته است جمع آوري داده

از کميت و کيفيت فرايندهاي مربوطه صورت ببخشود چورا کوه اصوالح     

تواند گستره اين مطالعه را وسعت و عمق  فرآيندهاي اجرايي شفاف، مي

و نتايج را به نفع بهيود تدريجي شورايط زيسوت بووم    بيشتري بخشيده 

دارنود کوه    تأکيود محققان نيوز  . آکادميک دانشجويان مذکور تغيير دهد

و قوانيني شفاف درخصوص موديريت و رفوع موانوع مانودگاري      ها برنامه

لوذا نيازمنود    .(03)شوود بايسوتي تودوين    هوا  نخبگان و تقويوت جاذبوه  

يي مثول  ها که بدون شک چالشدقيق و جامعي هستيم  گذاري سياست

المللي قابل توجهي را نيز در بر خواهد  ي ملي و بينها گفتگو و همكاري

و موسسات آموزشي نيز  ها در اين مسير هر يک از دانشگاه(. 04)داشت 

توانند تحقيقات مشابهي را پيش بگيرند و با تحقيوق و اخوذ نظور از     مي

تري را در سط  ملوي پيواده    منابع انساني با استعداد خود، الگوي دقيق

 (.05)کنيم

 

 گيری نتيجه
پرورش، نگهداشت و استفاده از استعدادهاي برتر و ظرفيت نخبگواني  

طورکلي رصد و رفع اشوكاالت   به. کشور همواره بايد مورد مداقه قرار گيرد

هواي   کننوده  ن ترغيوب کورد ها، مهيا  نامه ساختاري واحدها و بازنگري آيين

هاي اجتماعي و فرهنگي دانشجويان برتر، از مهمتورين  انگيزشي، رفع نياز

از . نكاتي است که بايد مورد توجوه موديران آموزشوي ارشود قورار بگيورد      

توان به تشكيل شوبكه   اقدامات کوتاه مدت براي رسيدن به اين اهداف مي

دانشوجويان  . ملي دانشجويان و فارغ التحصيالن استعدادهاي برتر نام بورد 

هوا، بوا    ناموه  آيوين هوايي از   م و تغيير بندها و تبصرهضمن درخواست تعمي

اندازي مراکز سنجش نخبگاني در کالن مناطق با شويوه ناموه يكسوان،     راه

پيشونهاد  . تر ايشان در طول تحصيلشان موافق بودنود  براي شناسايي دقيق

دفتر امور نخبگوان و دانشوجويان اسوتعدادهاي درخشوان وزارت      شود مي

از نهادهاي برجسته آموزشي کشور متولي تشوكيل   متبوع با همكاري يكي

؛ تا شودهاي علوم پزشكي  هاي برتر دانشگاه هاي تخصصي از استعداد حلقه

وزارت متبوع  مسووالناين دانشجويان فرصت بهتري براي تعامل نزديک با 

پژوهشي و اجرايوي خوود،   -رفع مشكالت آموزشي برايو مشارکت بيشتر 

ع رساني دقيق بوه ايون دانشوجويان در موورد     همچنين اطال. داشته باشند

و تصميماتي کوه در سوط  وزارتوين و نهادهواي بواالتر صوورت        ها فعاليت

گيرد، زمينه ساز ارتباط بيشتر ايشان با نهادهاي تصميم گير را فوراهم   مي

ي موديريت  هوا  با توجه به اهميت موضوع شايسته اسوت از نظوام  . آورد مي

در  (strategic talent management systems) گواني باستراتژيک بر ذخيوره نخ 

 . تا به عملكردهاي بهتري در اين حوزه دست يابيم شودبرداري  کشور بهره

 

 تقدير و تشکر
از مديران امور نخبگان و دانشوجويان اسوتعدادهاي درخشوان وزارت    

هواي علووم پزشوكي کوه      بهداشت، درمان و آمووزش پزشوكي و دانشوگاه   

اي مشارکت دانشجويان و بيان نظورات اصوالحي را   هاي الزم بر هماهنگي

 .کنيم ميفراهم آوردند، قدرداني 
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Abstract 
Background: Identifying and developing superior talents doubles the importanceof educational planning.The 

purpose of this plan is to find laws in the field of superior talent that are incompatible with the logic of following 

educational justice in academic environments and to suggestfor reform have been presented. 

Methods: This qualitative study was conducted in 2022using the content analysis method. Targeted interview 

sessions were held with assistants and students who were members and non-members of gifted students offices as 

well as the heads of these offices in major universities of medical sciences. Primary conceptual codes were extracted 

after data analysis, and after continuous review and assessing similar codes, summarization, and removal of duplicate 

codes, four main categories and 14 subcategories were identified. 

Results: Students emphasized the need to change the conditions of membership in gifted students offices and to 

identify talents during their studies according to their efforts and scientific and research abilities.While requesting 

coordination between the educational and executive institutions of the country, they inquired forcreatinga stronger 

foundation for the officials of the ministries, so that they could have a greater impact on the scientific and cultural 

promotion of the country. 

Conclusion: Senior educational managers should pay attention to solving the structural problems of the units and 

revising the regulations, motivational inducers, and the social and cultural needs of talented students. While 

requesting the generalization and changes of the statements mentioned in related regulations, the students agreed with 

establishment of elite assessment centers in metropolitan areas with the same guideline. It is suggested that the Office 

of Elites and Talented Students of the relevant ministry, be in charge of forming specialized groups of talented 

students from medical sciences universitiesin cooperation with one of the leading educational institutions in the 

country; so that these students have closer contact with the relevant ministryofficials and participate more actively in 

solving educational, research-related and executive problems. 
 
Keywords: Elite, Higher Education, Policy Making, Students 
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