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 مقدمه

 
 هاي انجمن .ميكند دنبال را علمي اهدافجوان، نخبگان داوطلبانه مشاركت با كه است غيرسياسي و غيرانتفاعي مستقل، تشّكلي دانشجوي  ي، علمي انجمن
موزش با همسو تكميلي هاي برنامه اجراي و علمينشاط تقويت مديريتي، علمي، استعدادهاي پرورش جهت مراكزي  علمي

 
 .ميباشند دانشگاهي هاي ا

 هر علمي كارهاي انجام براي سازي  زمينه ها، توانمندي حداقل از حمايت نفس، به اعتماد ايجاد علمي هايانجمن در فعاليت مزاياي جمله از
 اصلي هدف سير در دانشجوقراردادن نشاط، فضاي ايجاد دانشجوي  ي، استعدادهاي علمي،كشف فرهنگ ايجاد بويژه و سازي  فرهنگ كوچك،چند

موزش
 
 دانشگاه، در علمي فضاي تعميق و ترويج ضمن علمي انجمن در فعاليت با دانشجويان.باشد مي جمعي و گروهي كار روحيه ايجاد و عالي، ا

ورند مي فراهم نيز را خود رشد زمينه
 
موخته پيادهسازي  براي فرصتي علمي انجمن .ا

 
ن نتايج مشاهده و ها ا

 
 انتظاراز دور  بنابراين هست؛ نيز عمل در ا

 و مديريت گروهي، كار   هاي زمينه در خودهمكالسيهاي به نسبت بمراتب كه بدانيم فردي را علمي انجمنهاي در فعال دانشجوي كه بود نخواهد
زادانديشي همانديشي، اجرا،

 
 عمل در را دانشگاهها خروجي كه است مهارتهاي  ي و توانمنديها چنين است؛تر باتجربه و توانمندتر انتقادي تفكر و ا

ن در دانشجوي  ي علمي انجمنهاي در فعاليت مهم تفاوت.ميسازد توانمندتر و تر شايسته
 
 وتخصصي حوزهي در را افراد علمي، انجمن تجربه كه است ا

ن در كه علمي زمينه
 
زموده هستند، تحصيل به مشغول ا

 
 استخدام به را افرادي ميدهند ترجيح مشاغلو صنايع صاحبان و كارفرمايان بالتبع .ميسازد كارا

ورند
 
 .باشند برخوردار نيز اي  يه تجربه چنين از كه درا

 

 اهداف

  دانشگاهعلمي دستاوردهاي توسعه و تقويت جهت در افزاي  ي هم ايجاد كشورو علمي جامع نقشه اساس بر حركت

  دانشجويانگروهي و فردي توانمنديهاي از گيري  بهره و دانشجويان علمي خالقيت برانگيختن و استعدادها شكوفاي  ي

  دانشجويان علمي فعاليتهاي از دانشگاه معنوي و مادي حمايتهاي منظور  به مناسب زمينه ايجاد

  گروهي كار فرهنگ ساختن نهادينه و جمعي علمي فعاليتهاي در دانشجويان رقابت و مشاركت افزايش

  موزش نظام بين پيوند تحكيم و تقويت
 
جامعه عموم با سالمت ا

  دانشجويان علمي مهارتهاي و علمي بينش و دانش تعميق

  علمي مطالعات نمودن كاربردي منظور  به بنيان دانش شرك تهاي از حداك ثري  استفاده

  اعضاء تجربه و دانش از بهرهگيري و مرتبط تخصصي علمي انجمنهاي و نهادها تجربيات از استفاده و تعامل جهت در مناسب بستري  ايجاد 
علمي هيئت

  فريني روحيه ايجاد جهت در تشويق
 
مدزاي  ي و كارا

 
 المت س حوزه دانشجويان بين در درا

  صنعت و دانش بين سازنده و موثر ارتباط ايجاد جهت در الشت

  المتس حوزه در مجازي  فضاي از حداك ثري  استفاده با دانشگاه در علمي فعاليتهاي ترويج و توسعه

  كاري  موازي  از پرهيز و كشور  علمي جامع نقشه طبق بر شبكهاي فعاليت 

 پزشك علوم دانشگاه دانشجوي  يامور  و فرهنگي معاونت توسط خدمت كيفيت با ارائه منظور  به كه است اين خدمت سطح نامه توافق اين از هدف



يين طبق علمي انجمنهاي براي گناباد
 
موزش و درمانبهداشت، وزارت سوي از ارسالي نامه ا

 
 .ميگيرد قرار توافق مورد ، پزشكي ا

 
 

 مسئولیت

يينبا مطابق دانشجوي  ي علمي انجمنهاي و دانشگاه دانشجوي  ي امور  و فرهنگي معاونت مابين في مقررات و وانينق
 
 انجمنهاي نامه شيوه و نامه ا

موزش و درمان بهداشت، وزارت دانشجوي  ي علمي
 
 .ميباشد پزشكي ا

 
 

 ها پرداخت و ها هزینه
 

 

 .باشد مي هزينه فاقد خدمت اين


