بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گناباد
دانشکده پزشکی

برنامه هماهنگی فعالیت های علمی و فرهنگی سازمان یافته دانشجویی دانشکده پزشکی
مقدمه
ب ه منظور حمایت ،تقویت و ترویج فرهنگ و اخالق علمی در دانشگاههای کشور ،تقویت روحیه و بنیه علمی و
فرهنگی دانشجویان مستعد و توانمند رشته پزشکی عمومی و فراهم آوردن زمینههای مناسب برای فعالیتهای
جمعی علمی و فرهنگی و همچنین بهرهگیری از توانمندی و خالقیت آنان در تحقق اهداف فرهنگی و توسعه علمی و
نهضت تولید علم و جنبش نرمافزاری انجمنهای علمی واحد امورفرهنگی و دانشجویی دانشکده پزشکی فعالیتهای
خود را در چهارچوب قوانین و سیاست های باال دستی و در جهت ایجاد هماهنگی بین کانون ها و انجمن های علمی و
فرهنگی و تربیتی برنامهریزی و تبیین می نماید .واحد امور فرهنگی و دانشجویی دانشکده پزشکی در کنار نظارت بر
فعالیت های فرهنگی ،علمی دانشجویان همچنین تدوین و اجرای برنامه های راهبردی علمی و فرهنگی در سطح
دانشجویان ،تالش می کند بستری مناسب برای رشد علمی -فرهنگی و پرورش استعدادهای بالقوه دانشجویان ،در
قالب کانون های فرهنگی و هنری ،انجمن های علمی دانشجویی ،تشکل های دانشجویی ،نشریات و شورای فرهنگی
دانشکده ایجاد نماید؛ این مهم در دو حیطه دانشجویی و فرهنگی به انجام می رسد.

هدف کلی :
برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین فعالیت های سازمان یافته علمی و فرهنگی دانشجویی

اهداف اختصاصی:
۱ـ برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی آموزشی و علمی توسط دانشجویان
۲ـ برگزاری و همکاری دانشجویان در اجرای جشنوارهها ،کنفرانسها و مسابقات علمی (داخلی و خارجی)
۳ـ تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب و نشریات الکترونیکی ،نرمافزارهای رایانهای و فیلمهای علمی،آموزشی و
فرهنگی توسط دانشجویان
۴ـ برنامهریزی و اجرای بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز علمی ،صنعتی و فناوری

۵ـ اطالعرسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن های علمی و کانون های فرهنگی
۶ـ حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات ،خالقیتهای علمی ،فعالیتهای پژوهشی و اختراعات دانشجویان
 -7گسترش و تقویت خودباوری ،خالقیت ،ابتکار در دانشجویان
 -8رشد خود آگاهی و روحیه تفکر و بصیرت در بین دانشجویان
 -9ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی توسط انجمن ها و کانون های دانشجویی
 -۱0افزایش روحیه مطالبه گری نسبت به ارزش های دینی و انقالبی و دانشجویان
 -۱۱ایجاد و افزایش روحیه شور و نشاط و بهره برداری از مناسبت ها به عنوان فرصتی برای تحقق اهداف در
دانشجویان
-۱۲برگزاری کارگاه های هم اندیشی ،تریبون آزاد ،مناظره و آگاهی بخشی جهت افزایش بصیرت دانشجویان نسبت به
آسیب های اجتماعی
-۱۳توجه ویژه به کانون های هنری به عنوان موثرترین ابزار انتقال پیام
-۱۴توسعه آموزش های علمی ،فرهنگی و اخالقی از طریق برگزاری کالس های آموزشی ،کارگاه ها علمی و سمینارها و
مجامع علمی ،فرهنگی ،فکری و سیاسی با استفاده بهینه از توان دانشجویان

برنامه های راهبردی:
-۱حمایت از فعالیت های علمی در قالب انجمن علمی پزشکی عمومی و انجمن علمی سالمت الکترونیک
-۲حمایت از برگزاری هماندیشی و نشستهای تخصصی علمی و فرهنگی دانشکده پزشکی
-۳توسعه و حمایت از برگزاری دورههای آموزشی تکمیلی و تقویتی و تشکیل کارگاه های تخصصی و جشنواره های
فرهنگی (قرانی هدهد-فرهنگی سیمرغ-نشریات و دانشجوی نمونه)
-۴حمایت از برنامه های فرهنگی در جهت پاسداشت ارزش های دفاع مقدس و فرهنگ ایثار و شهادت
-۵توسعه و ترویج فرهنگ مطالعه بین دانشجویان دانشکده پزشکی
-۶تقویت بینش سیاسی درقالب کرسی های آزاد اندیشی ،تریبون آزاد و مناظره
 -7حمایت و اجرای برنامه های مرتبط با ارتقاء معرفت دینی و ترویج روحیه دین گرایی و دین پژوهی
 -8حمایت ،طراحی و اجرای برنامه های بنیادی در زمینه توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب
-9گرامیداشت مناسبت های مذهبی ،انقالبی و ملی و تجلیل از دانشجویان
 -۱0حمایت از طرح های کانون های فرهنگی و هنری به منظور ارتقای مهارت های فنی و هنری دانشجویان رشته
پزشکی در جهت هنجارهای دینی و ملی با بهره گیری از توانمندی های آنان
-۱۱حمایت از اجرای برنامه های ویژه با هدف افزایش بهره وری در کلیه فعالیت های دانشجویی و فرهنگی در
دانشکده علوم پزشکی

پایش و ارزشیابی:
۱ـ بررسی میزان تاثیر برگزاری دورههای آموزشی و سمینارها و کارگاه های تخصصی آموزشی و علمی
۲ـ بررسی میزان تولید و انتشار نشریه علمی ،کتاب و نشریات الکترونیکی ،نرمافزارهای رایانهای و فیلمهای
علمی،آموزشی و فرهنگی توسط دانشجویان
۴ـ ارزیابی اجرای بازدیدهای علمی دانشجویان از مراکز علمی ،صنعتی و فناوری
۵ـ بررسی میزان اطالعرسانی در خصوص کلیه فعالیتهای مرتبط با اهداف انجمن های علمی و کانون های فرهنگی
۶ـ ارزیابی حمایت و تشویق مادی و معنوی از ابتکارات ،خالقیتهای علمی ،فعالیتهای پژوهشی و اختراعات
دانشجویان
 -7بررسی میزان سطح ارتقاء فرهنگ مسئولیت پذیری و کار گروهی توسط انجمن ها و کانون های دانشجویی

دوره بازنگری:
این برنامه با همکاری حوزه های آموزشی ،فرهنگی و دانشجوی در پایان هر سال تحصیلی با کمک نمایندگان کانون
ها و انجمن های علمی دانشجویان با نظارت دانشکده پزشکی مورد بازنگری قرار می گیرد.

تهیه و تدوین:
حسن درودی ،دکتر علیرضا محمدزاده ،حسین توکلی زاده ثانی و نمایندگان کانون ها و انجمن های علمی و فرهنگی
دانشکده پزشکی.

تصویب برنامه:
این برنامه در  ۳صفحه در مورخ  ۱۴00/۱0/۶به تصویب شورای آموزشی دانشکده پزشکی رسیده است.

