
 دانشگاه دفتر استعدادهای درخشان جلسات برگزار شده

تاریخ  عنوان جلسه ردیف

 برگزاری

 32/03/49 تعيين اعضای دفتر استعداد  درخشان 1

 32/03/49 برای تصدی مسئوليت كارشناس استعداد درخشان ارزيابي فردی 3

 06/02/49 و تبيين چشم انداز  هماهنگي برنامه های  دفتر استعداد های درخشان 2

 07/05/49 دكتر چهرازی در محل وزارت رايزني با مدير استعداد درخشان وزارت خانم 9

 13/05/49 گيری در خصوص خانم مريم احمدی شاد تصميم 5

6 
جلسه شورای آموزشي دانشگاه جهت تصميم گيری نحوه عضويت دانشجويان انتقالي و تغيير 

 رشته ای در دفتر استعدادهای درخشان

13/05/49 

 

 17/07/49 مستعد در حيطه معاونت آموزشيتسهيالت ويژه دانشجويان استعدادهای درخشان و  7

 17/06/49 فرهنگي-تسهيالت ويژه دانشجويان استعدادهای درخشان و مستعد در معاونت دانشجويي 8

 35/07/49 پژوهشي تسهيالت ويژه دانشجويان استعدادهای درخشان و مستعد در معاونت 4

 36/07/49 دفتر استعدادهای درخشانشركت در جلسه هيئت رئيسه و معرفي عملکرد و برنامه های  10

 37/07/49 جلسه مشورتي با اعضای دفتر در مورد مراسم طلوع 11

 32/04/49  «كميسيون ويژه حمايت از استعدادهای درخشان»اولين جلسه  13

 31/08/49 ماهه دفتر استعدادهای درخشان  6جلسه ارائه عملکرد   12

 13/11/49 با حضور معاون محترم آموزشيجلسه هماهنگي جهت برگزاری مراسم طلوع  19

 17/11/49 جلسه هماهنگي جهت برگزاری مراسم طلوع با حضور معاون محترم آموزشي 15

 13/02/45 «كميسيون ويژه حمايت از استعدادهای درخشان»دومين جلسه  16

 18/05/45 با حضور معاون محترم آموزشي 45جهت مراسم طلوع  برنامه ريزیجلسه   17

 38/06/45 45استعداد درخشان ويژه دانشجويان جديدالورودجلسه هماهنگي برنامه های دفتر  18

 MD-Ph.D 35/07/45  نامهبرراهکارهای پيشنهادی جهت اجرای ارائه  14

 07/04/45 كميته مشورتي-جهت برنامه ريزی برگزاری مراسم طلوعهماهنگي  30

 38/04/45 كميته مشورتي-برگزاری مراسم طلوع جهت نهايي هماهنگي 31

 34/04/45 و تاييديه مرخصي دانشجو خانم مريم فخری نحوه اخذ مرخصي دانشجويان پزشکي بررسي 33

 38/10/45 «كميسيون ويژه حمايت از استعدادهای درخشان»جلسه  سومين 32

 15/13/45 جهت شركت در آزمون دستياری امتياز 90جلسه توجيهي جداول  39

35 
جهت اطالع رساني آيين نامه ها، جلب مشاركت ايشان در  جلسات متعدد با دانشجويان

 فعاليتهای پژوهشي و اجرايي

 در طول سال


