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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 09
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر ظبزهبى داًشجَیبى داًشکذُ علَم پبیِ
عنوان طرح:

ّوبیش علَم زیعتی رٍز

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ظیبظت ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
 ارائِ جذیذتریي یبفتِّب در حَزُ علَم زیعتی در داخل ٍ خبرج از کشَر ٍ آشٌبیی ثب اظبتیذ هجرة ٍ پصٍّشگراى هوتبز در ایي حَزُ ّن اًذیشی ٍ هجبحثِ علوی ظبلن در حَزُ علَم زیعتی رٍز (ثحث علوی هتمبثل ثیي اظبتیذ ٍ داًشجَیبى) هطرح شذى داًشگبُ هشْذ (ثخصَص گرٍُ زیعت شٌبظی) ثِ عٌَاى پبیگبّی هْن جْت تجبدل اطالعبت در حَزُ علَم زیعتی رٍز تمذیر ٍ تشَیك از اظبتیذ ٍ پصٍّشگراى فعبل در حَزُ علَم زیعتی (ایجبد ًشبط علوی ثیي داًشجَیبى تحصیالت تکویلی ٍ اظبتیذ)خالصه طرح :
اٍلیي ّوبیش علَم زیعتی رٍز در تبریخ  22/2/22ثرگسار گردیذ ،ثب تَجِ ثِ ثبزخَرد هثجتی کِ از طرف داًشجَیبى ٍ هعئَلیي داًشککذُ
دیذُ شذ ،هصون شذین تب دٍهیي ظری از ایي ّوبیش را ثِ صَرت یک رٍزُ ٍ در دٍ ًَثت صجح ٍ عصر در ًیوِ اٍل اظفٌذ اهعبل ثرگسار
کٌین .ثب تَجِ ّسیٌِ ّبی ظٌگیي ثرگساری ایٌچٌیي طرحی ،تصوین ثر ایي شذُ تب از دٍ ًفر از اظبتیذ ثَهی هشْذ ًیس ثْرُ گرفتکِ شکَد،
ّوچٌیي از هذیریت داًشکذُ علَم پبیِ ،اًجوي علوی زیعت شٌبظی ٍ هعبًٍت پصٍّشی جْبدداًشگبّی هشکْذ در ثرگکساری ایکي طکرح
کوک گرفتِ خَاّذ شذ .عالٍُ ثر همبالت هٌتخت داًشجَیی کِ در ایي جلعِ هطرح خَاّذ شذّ ،ریک از اظبتیذ هذعَ ًیس همبلِ را ارائِ
خَاٌّذ ًوَدّ .وکبری در ایي طرح داًشجَیی ،ثب تَجِ ثِ پتبًعیل علوی اعضبی ّوکبر ظکبزهبى داًشکجَیبى در داًشککذُ علکَم پبیکِ ٍ
هشبرکت هذیریت داًشکذُ علَم پبیِ ثرای ظبزهبى داًشجَیبى هٌبظت ٍ هفیذ خَاّذ ثَد.
معرفی سخنرانان :
 -1دکتر ظبهبى حعیي خبًی (داًشیبر داًشکذُ علَم زیعتی داًشگبُ ترثیت هذرض -رئیط گرٍُ ًبًَ در داًشگبُ ترثیکت هکذرض -دارای
ثیش از  100همبلِ در هجالت  -highimpaetرئیط ظویٌبر جْبًی لَهیٌعبى)
 -2دکتر هععَد ظلیوبًی (رئیط شرکت داًش ثٌیبى ثي یبختِ -دارای  15اختراع در حَزُ هٌْذظی ثبفت ٍ ظلَلّکبی ثٌیکبدی 2 -ثکبر
ثرگسیذُ جشٌَارُ خَارزهی -عضَ ّیئت علوی داًشگبُ تْراى)
 -3دکتر هحوذ رضب جعفری (اظتبد توبم داًشکذُ دارٍظبزی داًشگبُ علَم پسشکی هشْذ -رئیط ثخش ًبًَتکٌَلَشی پصٍّشکذُ ثَعلی)
 -4دکتر هحوذ رهضبًی (اظتبد توبم داًشکذُ دارٍظبزی داًشکذُ علَم پسشکی هشْذ -پصٍّشگر رظوی پصٍّشکذُ ثَعلی)
شبیبى رکر اظت توبم اظبتیذ رکر شذُ دارای ثیشتر از  4همبلِ در هجالت  highimpactدر ظبل  2011هیثبشٌذ.

زمان اجرا :

00/12/7

مکان اجرا :

آهفی تئبتر داًشکذُ علَم پبیِ

