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 مقدمه

نخبگان جوان،  انجمن علمي دانشجويي، تشكّلي مستقل، غيرانتفاعي و غيرسياسي است كه با مشاركت داوطلبانه

علمي، مديريتي، تقويت نشاط  كند. انجمن هاي علمي مراكزي جهت پرورش استعدادهاياهداف علمي را دنبال مي

باشند. از جمله مزاياي فعاليت در انجمن علمي و اجراي برنامه هاي تكميلي همسو با آموزش هاي دانشگاهي مي

توانمندي ها، زمينه سازي براي انجام كارهاي علمي هر چند  هاي علمي ايجاد اعتماد به نفس، حمايت از حداقل

رهنگ علمي،كشف استعدادهاي دانشجويي، ايجاد فضاي نشاط، قراردادن ف كوچك، فرهنگ سازي و بويژه ايجاد

 .اصلي آموزش عالي، و ايجاد روحيه كار گروهي و جمعي مي باشد دانشجو در سير هدف

را نيز فراهم  دانشجويان با فعاليت در انجمن علمي ضمن ترويج و تعميق فضاي علمي در دانشگاه، زمينه رشد خود

نيز هست؛ بنابراين دور از  ها و مشاهده نتايج آن در عملسازي آموختهرصتي براي پيادهآورند. انجمن علمي فمي

هاي كه بمراتب نسبت به همكالسي هاي علمي را فردي بدانيمانتظار نخواهد بود كه دانشجوي فعال در انجمن

تر انمندتر و باتجربهآزادانديشي و تفكر انتقادي تو انديشي،خود در زمينه هاي كارِ گروهي، مديريت و اجرا، هم

 .سازدتر و توانمندتر ميها را در عمل شايستهخروجي دانشگاه هايي است كهها و مهارتاست؛ چنين توانمندي



ي تخصصي حوزه هاي علمي دانشجويي در آن است كه تجربه انجمن علمي، افراد را درتفاوت مهم فعاليت در انجمن

كارفرمايان و صاحبان صنايع و  سازد. بالتبعكارآزموده مي و زمينه علمي كه در آن مشغول به تحصيل هستند،

 هايي نيز برخوردار باشند.تجربه دهند افرادي را به استخدام درآورند كه از چنينمشاغل ترجيح مي

 فاهدا

 دستاوردهاي علمي  حركت بر اساس نقشه جامع علمي كشورو ايجاد هم افزايي در جهت تقويت و توسعه

 دانشگاه

 هاي فردي و گروهي توانمندي ا و برانگيختن خالقيت علمي دانشجويان و بهره گيري ازهشكوفايي استعداد

 دانشجويان

 علمي دانشجويان هايهاي مادي و معنوي دانشگاه از فعاليتايجاد زمينه مناسب به منظور حمايت 

 كار گروهيفرهنگ  هاي علمي جمعي و نهادينه ساختنافزايش مشاركت و رقابت دانشجويان در فعاليت 

 تقويت و تحكيم پيوند بين نظام آموزش سالمت با عموم جامعه 

 هاي علمي دانشجويانتعميق دانش و بينش علمي و مهارت 

 علمي هاي دانش بنيان به منظور كاربردي نمودن مطالعاتاستفاده حداكثري از شركت 

 علمي تخصصي مرتبط و  هايايجاد بستري مناسب در جهت تعامل و استفاده از تجربيات نهادها و انجمن

 از دانش و تجربه اعضاء هيئت علميگيري بهره

 سالمت تشويق در جهت ايجاد روحيه كارآفريني و درآمدزايي در بين دانشجويان حوزه 

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

 در حوزه سالمت هاي علمي در دانشگاه با استفاده حداكثري از فضاي مجازيتوسعه و ترويج فعاليت 

 اي بر طبق نقشه جامع علمي كشور و پرهيز از موازي كاريبكهفعاليت ش 



فرهنگي و امور  هدف از اين توافق نامه سطح خدمت اين است كه به منظور ارائه با كيفيت خدمت توسط معاونت

 هاي علمي طبق آيين نامه ارسالي از سوي وزارت بهداشت،براي انجمندانشگاه علوم پزشكي سبزوار دانشجويي 

 گيرد.قرار مي درمان و آموزش پزشكي ، مورد توافق

 مسئولیت 

مطابق با  هاي علمي دانشجوييقوانين و مقررات في مابين معاونت فرهنگي و امور دانشجويي دانشگاه و انجمن

 باشد.پزشكي مي هاي علمي دانشجويي وزارت بهداشت، درمان و آموزشآيين نامه و شيوه نامه انجمن

  هزینه ها و پرداخت ها

 ين خدمت فاقد هزينه مي باشد.ا

 


