
 

 

 "تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن معرفی"

 صولیا موافقت کسب از پس را خود فعالیت ایران پزشکی علوم دانشگاه تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن

 یط پزشکی دانشکده دانشجویی علمی های انجمن بر نظارت کمیته سوی از دانشجویی علمی انجمن تأسیس

 و روحیه تقویت ،دانشگاه در علمی اخالق و فرهنگ ترویج و تقویت حمایت، منظور به ۹۷/۱۱/۱۹ مورخ جلسه

 و علمی جمعی هایفعالیت برای مناسب هایزمینه آوردن فراهم و توانمند و مستعد دانشجویان علمی بنیه

 پیشرفت تحقق در آنان خالقیت و توانمندی از گیریبهره همچنین و عملی های مهارت افزایش کارگروهی،

 .نمود آغاز کارآفرینی ایجاد و افزاری نرم جنبش و علم تولید نهضت و علمی

 یرز هایفعالیت مصوب، اساسنامه در شده اشاره اهداف به نیل منظور به تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن

 :داد خواهد انجام را

 علمی. نقد و مناظره 

 تخصصی. هاینشست و اندیشیهم 

 علمی. هایپژوهش و مطالعات 

 ،علمی. هاییافته ترویج و نشر تولید 

 آموزشی کمک های فعالیت. 

 سیاست بر منطبق سوم نسل های دانشگاه اهداف و ها سیاست با همگام حرکت جهت در ریزی برنامه 

 دانشگاه. و پزشکی آموزش و درمان بهداشت، وزارت های

 ایهپ علوم های رشته سایر بین در رشته جایگاه ءارتقا و پیشرفت برای مربوطه آموزشی گروه با همکاری 

 پزشکی

 ،و مسابقات تکمیلی، تقویتی، آموزشی هایدوره در شرکت و اجرا برگزاری، در همکاری برگزاری 

 هایکارگاه در شرکت و برگزاری تشکیل، نیز و ها نمایشگاه ،)خارجی و داخلی( علمی المپیادهای

 ها.هجشنوار و هاکنفرانس همایش، تخصصی،

 بانک اندازی راه و الکترونیکی نشریات و مقاالت کتاب، علمی، نشریه انتشار و تولید 

 .تخصصی ای کتابخانه منابع تهیه و افزاری نرم بانک و آموزشی علمی های فیلم ای، رایانه افزارهای رمن

 این با همکاری و فناوری و صنعتی تحقیقاتی، و علمی مراکز از علمی هایبازدید اجرای و ریزی برنامه 

 )تولید محور محصول های طرح خصوص به تحقیقاتی های طرح و ها پروژه اجرای ی زمینه در مراکز

 امکان. صورت در محصول(

 فناوری. و علم حوزه در مجازی رسانه هایظرفیت از استفاده 



 های الیتفع پژوهشی، های فعالیت علمی، های خالقیت ابتکارات، از معنوی و مادی تشویق و حمایت 

 دانشجویان. اختراعات و آموزشی

 گروه در موجود های وگرایش رشته مبنای بر تخصصی و علمی های پروژه و ها برنامه طراحی و تصویب 

 .آموزشی

 علمی های انجمن سایر و ها دانشگاه سایر در مرتبط و مشابه علمی های انجمن با مستمر ارتباط برقراری 

 .دانشجویی

 مشکالت. رفع جهت در دانشگاه و دانشکده دانشجویی و پژوهشی آموزشی، معاونت با همکاری 

  
  

 یرندبگ برعهده هایشان توانمندی به توجه با را خود های فعالیت توانند می آنها در دانشجویان که هایی کارگروه

 :نمایند همکاری انجمن با و

 فرهنگی و آموزش گروه کار- ۱

 علمی اطالعات بانک و پژوهش گروه کار- ۲

 علمی نشریه و عمومی روابط- ۳

 کارآفرینی و علمی تولیدات- ۴

 مالی و پشتیبانی- ۵

  

 انجمن دبیر

 خابانت و مرکزی شورای اعضای انتخابات برگزاری طریق از ساله هر تشریحی علوم اانشجویی علمی انجمن دبیر

 .شود می برگزیده آنان توسط

  

 تشریحی علوم دانشجویی  علمی انجمن های فعالیت

 های حوزه در را متعددی های فعالیت کنون تا تأسیس زمان از تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن اعضای

 طور به زیر موارد به توان می ها فعالیت این جمله از اند. رسانده انجام به مصوب اساسنامه اساس بر مختلف

 :نمود اشاره خالصه

 آموزشی و علمی های کارگاه برگزاری- 

 کالب ژورنال و علمی های سخنرانی برگزاری- 

 کتاب چاپ-  

 المللی بین و داخلی معتبر مجالت در پژوهشی مقاالت چاپ- 

  

  



  

 تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن با همکاری و عضویت نحوه

 انندتو می تشریحی علوم دانشجویی علمی انجمن در فعالیت به عالقمندان و ها رشته تمامی گرامی دانشجویان

 مشغول فعالیت به شده اشاره های کمیته از یک هر در و درآمده انجمن عضویت به انجمن این با همکاری جهت

 اعم خود دانشجویی و فردی مشخصات توانند می گرامی دانشجویان انجمن با همکاری و عضویت جهت شوند.

 حوزه تحصیل، محل شکدهدان دانشجویی، شماره تحصیلی، مقطع و رشته خانوادگی، نام و نام از

 نمایند ارسال آمده ذیل در که انجمن ایمیل به را خود تماس شماره و فعالیت

  

 

 

 

 

 

 

 


