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 ِ آهَسشی تبثستبًِ هذرس عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 جذة حذاکثزی داًشجَیبى یش دفتز سبسهبى ٍ هؼزفی ثیش اس پ

 ثِ دفتز سبسهبى داًشجَیبىّیئت ػلوی داًشکذُ دًذاى پششکی اػضبی  جلت تَجِ ٍ حوبیت
 

 : خالصه طرح

گیزد. دفتز  هی ًشجَیبى ایي داًشکذُ را در ثزداهٌذی  ای اس دغذغِ ٍ ػالقِ پششکی ثخش ػوذُ ٍ صٌفی حَسُ دًذاىتَجِ ثِ هسبئل ػلوی 

ًیبس ٍ دغذغِ ػوذُ  آى شذ تب ایي ششکی ثزپ اػضب ٍ داًشجَیبى داًشکذُ دًذاى اسثب تَجِ ثِ ًیبسسٌجی صَرت گزفتِ سبسهبى داًشجَیبى 

ّبی اٍلیِ  ؼبلیت حذاکثزی ایي دفتز در سبلتب اهکبى جذة ٍ ف ، پَشش دّذ.داًشجَیبى را ثب طزحی هٌبست ٍ درخَر در ایي حَسُ

 ثبسگشبیی هجذد آى ثیش اس پیش شَد.

ثِ ) بُ ػلویکبرگ 11پششکی، شبهل ثزگشاری  ػٌَاى یکی اس ثشرگتزیي ٍقبیغ ػلوی چٌذ سبل اخیز داًشکذُ دًذاىهذرسِ تبثستبًِ ثِ طزح 

ّبی ٍرسشی، ثب ّوکبری  اس جولِ اکزاى فیلن ٍ فؼبلیت ّبی فزٌّگی در طَل ّفت رٍس، ثِ ّوزاُ ثزگشاری ثزًبهِ (صَرت ػولی ٍ تئَری

 ثبشذ. ّب هی ثذًی داًشگبُ ػلَم پششکی، در طَل ّفت رٍس ثزگشاری کبرگبُ هذیزیت تزثیت

ًفز اس اػضبی شبخص ّیئت ػلوی داًشکذُ  10ثیش اس  پششکی ٍ ّوزاّی اىایي هذرسِ ثب ّوکبری کویتِ تحقیقبت داًشکذُ دًذ

پششکی در رٍس دٍم شْزیَر آغبس  داًشگبُ ػلَم پششکی هشْذ ٍ داًشکذُ دًذاى هسئَلیيافتتبحیِ رسوی ثب حضَر  پس اسپششکی  دًذاى

ر رٍس ّشتن شْزیَر هبُ، خبتوِ هزاسن اختتبهیِ د ّب اس صجح تب ػصز، ثب ثزگشاری شَد ٍ پس اس ّفت رٍس فؼبلیت ٍ ثزگشاری کبرگبُ هی

هشْذ ثزای اهکبى اسکبى  ثب توْیذات در ًظز گزفتِ شذُ ٍ ّوبٌّگی ثب هؼبًٍت داًشجَیی فزٌّگی داًشگبُ ػلَم پششکی یبثذ. هی

شذُ است. داًشجَیبى غیز ثَهی شزکت کٌٌذُ کٌٌذگبى در پزدیس داًشگبُ، اهکبى ثجت ًبم ثزای داًشجَیبى سزاسز کشَر فزاّن  شزکت

داًشگبُ ػلَم پششکی را در حیي ثجت ًبم در ایي طزح، طی ّوبٌّگی ثب کبدر اجزایی اهکبى رسرٍ ٍػذُ ّبی غذایی ٍ اسکبى در پزدیس 

ایي کبرگبُ را پَشش  ّشیٌِ ثجت ًبم ثستِ ثِ کبرگبُ ثجت ًبهی هتفبٍت خَاّذ ثَد ٍ ّشیٌِ هَاد ٍ تجْیشات هصزفی در خَاٌّذ داشت.
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