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:اهداف طرح 
آشنایی دانشجویان پزشکی با مسائل و مشکالت معلوالن و همچنین با خدمات درمانی قابل ارائه به معلوالن

آموزش چگونگی برقراري ارتباط و تعامل با معلوالننوع و دوستی و کمک به همتقویت روحیه انسان

:خالصه طرح
ثبت سوم دسامبر با عنوان روز جهانی معلوالن در تقویم ملت هاي مختلف جهان، بهانه اي است براي اینکه بار دیگر مـسائل و مـشکالت                          

رشد اذهان عمومی، افزایش آگاهی مردم و تقویـت حـس       ،روزهدف از تعیین این     . مربوط به بزرگترین اقلیت جهان در اذهان تداعی شود        
.بوده استمشارکت آنها در مسائل مربوط به معلولیت هاي مختلف 

ها در مراحل اولیه، با اقدامات درمانی و ترمیمی، قابل پیشگیري یا درمان هـستند و بـسیاري از   توجه به اینکه امروزه برخی از معلولیت با
همچنین از طریق مراقبتهـاي حرفـه       ... توان از طریق مراقبتهاي اولیه بهداشتی نظیر واکسیناسیون، تغذیه مناسب و            معلولیتها را نیز می     

در دي کـه افـر ابـه عنـوان   از بین برد؛ آشنایی و درگیر ساختن دانـشجویان  ... اي از قبیل توانبخشی طبی، گفتار درمانی، ارتوپدي فنی و     
بسیار اثربخش می باشد ؛ از طرفی ارتباط و تعامل نزدیـک بـا ایـن             بخشی از رسالت آنان خواهند بود       معلولین   اینده توجه و رسیدگی به    

.شان خواهد گردیدهاي خودنسبت به باورها و تواناییقشر از جامعه موجب ایجاد تغییر و تحول در دانشجویان  
واقع در هنرسـتان  (آسایشگاه معلولین ذهنی شهید بهشتی مشهد در همین راستا در نظر داریم تا با هماهنگی هاي انجام شده با مدیریت     

، به همراه جمعی از اعضاي سازمان دانشجویان و همچنین دانشجویان عالقه مند، بازدیدي از این موسسه داشته باشـیم تـا عـالوه بـر                          )3
.دانشجویی در این مرکز فراهم شودآشنایی دانشجویان با شرایط این موسسه، در حد امکان شرایط براي ادامه فعالیت هاي خیریه
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