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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ پضشکی
عنوان طرح:

صیبست گشٍّی سبلوٌذاى آسبیشگبُ تَحیذ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ایجبد ًشبط ٍ سٍحیِ دس سبلوٌذاى ٍ خذهت سسبًی فیضیکی ثِ ایشبى
تقَیت سٍحیِ ّوذسدی ٍ دسک دس قشش داًشجَ ًسجت ثِ سبلوٌذاى ٍ ششایظ ایشبى
خالصه طرح :
سبلوٌذاى قشش آسیت پزیش ٍ کوتش هَسد تَجِ جبهعِ ّستٌذ خصَصب ٌّگبم اثتال ثِ ثیوبسی ّبی ًبتَاى کٌٌذُ .ثب دٍس کشدى ایي قشش اص
خبًِ ٍ اجتوبع آصاد ٍ ًگْذاسی آًْب دس هشاکض ٍ آسبیشگبُ ّبی سبلوٌذاى ،دس صَست عذم تَجِ هَثش ثِ ًیبصّبی عبعفی ٍ سٍاًی ،ایي
آسیجْب هی تَاًذ شذت گشفتِ ٍ تجذیل ثِ هعضالت ٍ ثیوبسی ّبی سٍحی سٍاًی شَد.
استجبط ًضدیک ٍ هصبحجت داًشجَیبى ثب ایي گشٍُ آسیت پزیش ًِ ،تٌْب ثشای سبلوٌذاى سٍحیِ ثخش ٍ هفیذ است ثلکِ ثشای داًشجَیبى
ًیض هی تَاًذ ثسیبس آهَصًذُ ٍ سضبیت ثخش ثبشذ ،ثِ خصَص ثشای داًشجَیبى پضشکی ثب تَجِ ثِ حیغِ ی فعبلیت شبى.
اص ایي سٍ ثشًبهِ ای جْت هشبیعت ٍ ّوشاّی تعذادی اص هذدجَیبى کن تَاى آسبیشگبُ سبلوٌذاى تَحیذ گلوکبى (ثِ شوبسُ ثجت
ثْضیستی  )۳3ثشای صیبست اص حشم هغْش سضَی تَسظ داًشجَیبى تذاسک دیذُ شذُ است .ثب ّوبٌّگی ّبی اٍلیِ ثب ایي هشکض ٍ کست
ًظش هسئَلیي آى ،ثشًبهِای اٍلیِ ثشای اعضام  20سبلوٌذ دس تبسیخ  12آرسهبُ تْیِ شذُ است .ثب تَجِ ثِ هزاکشات اٍلیِ ثب هسئَلیي حشم،
اهکبى ثشگضاسی ثشًبهِ ای فشٌّگی ٍ پزیشایی دس هْوبًسشا ًیض ثشای ایي عضیضاى احتوبال فشاّن است (تبییذ ثشًبهِ هٌَط ثِ اسسبل ًبهِ ٍ
تبییذ آستبى قذس است).
الصم ثِ رکش است ایي عشح ثب ّوکبسی کبًَى خیشیِ هْشثبساى داًشگبُ ّلَم پضشکی ثشًبهِ سیضی شذُ است.
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