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مجری طرح :دفتش داًشکذُ دًذاًپضشکی
عنوان طرح:

جشي شت یلذا (داًشجَیبى داًشگبُ علَم پضشکی)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
حفظ ٍ تشٍیج آییي یلذا
تالش دس جْت ثشًذسبصی هجوَعِ سبصهبى داًشجَیبى ٍ جزة داًشجَیبى عالقِهٌذ
خالصه طرح :
جشي شت یلذا اص صیجبتشیي آییيّبی ثبستبًی دس فشٌّگ کْي ایشاى ثِ شوبس هی سٍد کِ هجٌبی علوی ٍ ّوچٌیي اسطَسُّب ٍ افسبًِّابی
گًَبگًَی دس دل خَد ًْفتِ داسد .دس ایشاى عْذ ثبستبى عوذتب شغل هشدم کشبٍسصی ثَدُ ٍ اص ایي ساُ اهشاس هعابش هایکشدًاذ ،ثاِ ّوایي
دلیل ثب تغییش فصلّب دس سبل شغل آىّب ّن دچبس دگشگًَی هیشذ اص ایيسٍ ایشاًیبى عْذ قذین ثش اسبس تجشثِ ثِ ایي ًتیجِ سسیذًذ کاِ
شت اٍل صهستبى طَالًیتشیي شت سبل است ٍ پس اص آى سٍصّب ثِ تذسیج ثلٌذتش هیشَد ،ثِ ّویي دلیل شت یلذا سا شت تَلذ خَسشایذ
داًستِ ٍ ایي شت سا جشي هیگشفتٌذ .دس ایي شت آییيّبی هختلفی اص جولِ حبفظخَاًی ،شبٌّبهِخَاًیً ،قال قصاِ ٍ داساتبى ،تفابل
صدى اًجبم هیشَد.
هب ًیض ثشای حفظ ٍ تشٍیج ایي آییي ثبستبًی ،ثش آى شذین تب جٌشی سا دس ًکَداشت ایي شت ثشگاضاس کٌاین .دس ایاي ساساتب محمدکاظم
اظممی (شبعش ٍ ًَیسٌذُ) ،احمکرضظ اظممی (ًَیسٌذُ ٍ طٌض پشداص) دعَت ثِعول آٍسدین؛ محمکرضظ لبیب (دٍثلاَس ،گَیٌاذُ ٍ ثابصیگش
تئبتش) ثِ عٌَاى هجشی دس ایي ثشًبهِ حضَس خَاّذ داشتّ .وچٌیي هَسیقی گشٍُ هْشٍسصاى اجشا خَاّذ شذ.
الصم ثِ رکش است ایي ثشًبهِ ثب پزیشایی اص هخبطجیي حبضش دس سبلي ّوشاُ خَاّذ ثَد ٍ هجلغی هعبدل ثب ّ 5ضاس تَهبى ثاشای پازیشایی ّاش
ًفش دس ًظش گشفتِ شذُ است.
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