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 دفتش داًطکذُ هٌْذسی  مجری طرح:

 

 کبسگبُ آهَصضی تؼویش تجْیضات پضضکی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

  دس صهیٌِ هٌْذسی پضضکی گیشی داًص تئَسی کبس ٍ ثِّبی ػولی داًطجَیبى  افضایص هْبست -

 ّب  آىتؼویش ٍ  ًحَُ کبسی داًطجَیبى ثب تجْیضات اتبق ػول، آضٌبی -

 ّبی کبسثشدی هتٌبست ثب ًیبص سٍص داًطجَیبى ثشگضاسی آهَصش -
 

 : خالصه طرح

ػلَم  پیًَذسضتِ دس جْت   است. ایي  ّبیی است کِ قذم ثِ ػشصِ دًیبی تکٌَلَطی جْبًی گزاضتِ تشیي سضتِ هٌْذسی پضضکی یکی اص تبصُ 

 ّب ثیوبسی هَثشتشپضضکبى ثشای تطخیص ٍ دسهبى ّشچِ  التحصیالى ایي سضتِ دس کٌبس فبسؽٍ ػلَمِ پضضکی تأثیش ثسضایی داسد تب  هٌْذسی-فٌی

 ٍاقغ ضًَذ. هفیذ

ٍیظُ  ّبی هختلف ثِ کبس ػالٍُ ثش داضتي تسط کبفی دس سضتِ تخصصی خَد ٍ هجبًی تئَسی، فشاگشفتي هْبست اهشٍصُ ثشای اضتغبل دس ثبصاس

 ،ّبی هختلف دس کٌبس سضتِ تحصیلی تش ثِ ثبصاس کبس داسد. ثذٍى تشدیذ داضتي تَاًبیی ٍ جزة آسبىٍسٍد  دس ّبی ػولی ًقص ثسیبس هْوی هْبست

طگبّی ثِ دلیل ایٌکِ ٍاحذکٌذ.  ٍ فشد سا اص سبیش هتقبضیبى ثشای اضتغبل هتوبیض هی ضَد هحسَة هییک هضیت هْن  ثسیبس  ّبی دسٍع دًا

ذى دٍسُ ثؼضب ٍ ّستٌذفطشدُ  طجَیبى ٍقت کبفی ثشای گزسًا ّبی  اسی کبسگبُ، ثشگضضَد اػطب ًوی ثِ هیضاى کبفی ّبی ػولی ٍ فٌی ثِ دًا

طجَیبى وٌذی دًا ویت است. ثِ ّویي هٌظَس کبسگبُ دس صهیٌِ تًَا  جٌبة ، ثب حضَستؼویش تجْیضات پضضکی یآهَصض ّبی ضغلی ثسیبس حبئض ّا

سبػت آهَصضی )سٍصّبی ضٌجِ تب چْبسضٌجِ سبػت  60یي هطْذ( طی هٌْذع ًبصش ػبسفی )هسئَل تجْیضات پضضکی ثیوبسستبى اهبم حس آقبی

طگبّی هشکض ػلوی کبسثشدیفضبی دس  (11تب  15  ضَد. ثشگضاس هی هٌذاى هطْذ جْت استفبدُ ػالقِ جْبد دًا

طجَیبى ایي دٍسُ ثب تَجِ ثِ ضشایط فؼلی ثیوبسی کشًٍب ٍ ّوچٌیي ثشای ثْشُ ثب اهتیبصات ٍیظُ ثشای ًفش  10 حذاکثشثب حضَس  ،ٍسی ثیطتش دًا

طگبُ فشدٍسی هطْذ ٍ ثب اهکبى ضشکت سبیش طجَیبى دًا ّوِ  ،دٍسُ ایي هخبطجبىثشگضاس خَاّذ ضذ. ضبیبى رکش است کِ هتقبضیبى  دًا

طجَیبى سضتِ ثِّبی هختلف  سضتِهٌذاى دس  ػالقِ  .ذٌثبض ّبی هٌْذسی پضضکی، هٌْذسی هکبًیک ٍ هٌْذسی ثشق هی ٍیظُ دًا

 

 

 

 

 

 

 
 هشکض ػلوی کبسثشدی جْبدداًطگبّی    مکان اجرا : 1400خشدادهبُ ٍ تیشهبُ  زمان اجرا :

 0011سال های فرهنگی  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 10 شماره :

 23/02/1400 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


