معرفی کمیته تحمیمات دانشجویی :
کمیته تحمیمات دانشگاه علوم پزشکی بیرجند از واحد های وابسته به معاونت تحمیمات و فناوری این دانشگاه است
این واحد به منظور ارتمای سطح دانش ایجاد و تمویت روحیه ی پژوهش حمایت از فعالیت جمعی پژوهش دانشجویان
راهنمایی و توانمند سازی دانشجویان در جهت کارایی و بالندگی علمی پژوهشی تشکیل شده است
از مزایای عضویت در کمیته :
-1
-2
-3
-4

توانمند شدن دانشجویان در زمینه پژوهش تا حد کسب توانایی نگارش یک طرح پژوهشی
آماده بودن زمینه ی مناسب به منظور حمایت مادی و معنوی دانشگاه از خاللیت ها و ایده های دانشجویان در
امر پژوهش
ــثبت امتیاز پژوهشی برای دانشجویان و احتساب آن در مماطع تحصیلی باالتر
فراهم بودن زمینه حضور دانشجویان در مجالت غلمی پژوهشی داخل و خارج از کشور

اعضای کمیته تحمیمات :
سرپرست کمیته :
نام و نام خانوادگی  :سرکار خانم مریم سلمانی مود
سمت  :عضو ه ِیآت علمی و سرپرست کمیته تحمیمات
دانشجویی دانشکده

ایمیل m.salmanimood@gmail .com :

دبیر کمیته :
نام و نام خانوادگی  :فاطمه مردانی
سمت  :دبیر کمیته تحمیمات دانشجویی دانشکده
ایمیلFatemehmardany1380@gmail.com :

مسئول واحد آموزش و توسعه :
نام و نام خانوادگی  :علی براتی

مسئول واحد پژوهش :
نام و نام خانوادگی  :مهدی حاجی زاده

سمت  :مسیول واحد آموزش و توسعه کمیته تحمیمات
دانشجویی دانشکده

سمت  :مسِول واحد پژوهش کمیته تحمیمات دانشجویی
دانشکده

ایمیل Alibarati169@gmail.com :

:ایمیلMahdi.hajizadeh1378@yahoo.com

مزیت عضویت در کمیته تحمیمات

:

مزایای پژوهش برای دانشجویان :
طرح های تحمیماتی اتمام یافته و مماالت چاپ شده به عنوان شاخص های مهم مصاحبه علمی در مماطع تحصیلی باالتر
بخصوص دوره دکتری تخصصی () PhDو آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پزشکی به شمار می روند.
یکی از معیارهای امتیاز دهی به دانشجویان جهت عضویت در بنیاد ملی نخبگان ،فعالیتهای پژوهشی و فناوری است .برای آشنایی
با بنیاد ملی نخبگان و تسهیالت ارائه شده به دانشجویان به آدرس(  )https//:www.bmn.irمراجعه نمایید .فعالیتهای پژوهشی
مورد لبول بنیاد ملی نخبگان عبارت است از:
• مماالت منتشر شده/چاپ شده برای انتشار در نشریات معتبر بین المللی و علمی پژوهشی،
• مماله های ارائه شده به صورت سخنرانی در همایشهای علمی معتبر داخلی و بین المللی،
• اجرای طرح های پژوهشی مصوب به عنوان مجری یا همکار
• یکی از راههای اخذ عنوان دانشجوی ا استعداد درخشان کسب امتیاز پژوهشی حدالل  ۵.۳.۱امتیاز برای دانشجویان ممطع
 ۵۱.۱ PHDامتیاز برای دانشجویان ممطع دکتری حرفه ای و کارشناسی ارشد و کسب  ۵..۱امتیاز در ممطع کارشناسی در دانشگاههای
تیپ ( از جمله دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ) می باشد .دانشجویان واجد شرایط استعداد درخشان از تسهیالت متعدد آموزشی ،پژوهشی و
رفاهی برخوردار هستند که برخی از آنها عبارتند از:
• امکان تحصیل همزمان در رشته کارشناسی دیگر در همان دانشگاه محل تحصیل رشته اول برای دانشجویان پزشکی داروسازی و
دندانپزشکی
• محاسبه  ۵.۱امتیاز از نمره مصاحبه مربوط به آزمون دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی به مماالت چاپ شده در
مجالت معتبر داخلی و بین المللی
• ارائه کمک هزینه های آموزشی و پژوهشی متعدد برای آگاهی از آیین نامه تسهیالت دانشجویان استعدادهای درخشان مراجعه
نمایید)http://gta.behdasht.gov.ir(.به آدرس
• امکان ورود بدون آزمون از کارشناسی به کارشناسی ارشد (ویژه دانشجویان کارشناسی(
• امکان شرکت در آزمون تخصصی برای دانشجویان پزشکی در ترم آخر دانشجویی (در حالت معمول الزام است)داوطلبین شرکت در
آزمون تخصصی ،گواهی معافیت از خدمات لانونی یا گواهی اتمام آن را ارائه دهند
• امکان شرکت در آزمون تخصصی برای دانشجویان داروسازی و دندانپزشکی در ترم آخر دانشجویی
* امکان انجام تعهد لانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان در مراکز بهداشتی درمانی آموزشی شهرهای غیرمجاز (تهران،تبریز ،مشهد،
شیراز و اصفهان)
* برخی شاخص های اخذ عنوان دانشجوی استعداد درخشان در زمینه فعالیتهای پژوهشی مطابك با بند "ک" آیین نامه "تسهیالت
آموزشی ،پژوهشی و رفاهی ویژه استعدادهای درخشان" عبارتند از :انتشار مماله ارائه خالصه مماالت در کنگره ها و سمینارها،

مجری یا همکاری در اجرای طرخ های تحمیماتی و فعالیت در کمیته تحمیمات دانشجویی

