هو العلیم

شیوهنامه اجرایی همایش

فصل نو
فصل نشاط علمی
در دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی

وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
اداره کل فرهنگی
اداره مشارکتهای دانشگاهیان
دبیرخانه مرکزی انجمنهای علمی دانشجویی

بسمه تعالی
شیوه نامه اجرایی همایش " فصل نو فصل نشاط علمی " در دانشگاهها/دانشکدههای علوم پزشکی

مقدمه:
به منظور ترویج روحیه نشاط علمی ،پویایی و سرزندگی دانشجویان ،تقویت انگیزه ،تبااد تجربیاات و ها افزایای دانشای ،افازای
توانمندیها ،آشنایی سایر دانشجویان با فضای کاری انجمنهای علمی ،همچنین ایجاد فضایی پرانگیزه و با نشاط برای مشاارکت در
فعالیتهای علمی توسط دانشجویان فعا در زمینههای علمی در دانشگاههاا و دانشاکدههاای علاو پزشاکی و خادمات بهداشا ی
درمانی سراسر کشور ،اداره کل فرهنگی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی شایوهناماه ایان هماای _هماراه باا برناماههاای
جانبی_ را تهیه و تدوین نموده است تا اجرای چنین برنامههایی در دانشگاهها تسهیل شود.

اهداف اصلی:
 -1تقویت انگیزش دانشجویان در زمینههای علمی و پژوهشی
 -2ایجاد فضای بانشاط علمی در دانشگاهها و بهرهگیری از این فضا برای تقویت انجمنهای علمی دانشجویی
 -3افزای

مشارکت دانشجویان در فعالیت هاای جمعای و نهادیناه کاردن فرهنا

کاار گروهای و مهاارتهاای ارتباا ی و

بهرهگیری از توانمندیهای فردی و گروهی
 -4تبیین مبانی و تقویت نگرش آینده پژوهی و مطالعات بین رش های در بین دانشجویان علو پزشکی
 -5تشویق در جهت ایجاد روحیه ایدهپردازی ،خالقیت ،نوآوری ،کارآفرینی و درآمدزایی در بین دانشجویان
 -6تقویت توامندیهای علمی و پژوهشی و ارتقای مهارتهای علمی و بالینی دانشجویان

بعضی از فعالیتهای جانبی قابل اجرا در همایش:
 -1تقدیر از اساتیدی که انجمنهای علمی را همراهی و هدایت کردهاند.
 -2تقدیر از دانشجویان برتر و نمونه در زمینههای م نوع کاری انجمنهای علمی
 -3سخنرانی در موضوعاتی مانند کارآفرینی ،آیندهپژوهی ،ارتباط عل و صنعت ،افازای

مشاارکت و انگیازهدهای ساازمانی،

مالحظات و مزایای کار تیمی و مهارتهای ارتبا ی و  ...همراه با معرفی نمونه و مصداق عینی بومی در زمیناه ساخنرانی
برای دانشجویان
 -4ان خاب چند فعالیت برتر_همگا و همسو با اهداف اصلی همای
در سا گذش ه(مانند نشریه ،مسابقه ،مناظره ،ساخنرانی ،بانا

و انجمنهای علمی دانشجویی_به عنوان پدیاده خاا
ا العااتی ،اناواع فعالیات در فضاای مجاازی ،آماوزش و

کارگاههای مشارک ی و  )...و تقدیر از دستاندرکاران آنها.
 -5برگزاری انواع کارگاههای مهارتی(خالقانه و کاربردی)
 -6تشویق دانشجویان به تأسیس و یا عضویت در انجمنهای علمی
 -7برگزاری غرفه ارائه توانمندیها
 -8برگزاری انواع مسابقات
 مسابقه ایده برتر مسابقات علمی(در موضوعات پژوهشی ،مهارتهای بالینی ،ا العات پایه و مش رک رش ههای مخ لا علاو پزشاکی و)...
 -9برگزاری کمپهای  2الی  3روزه کارآفرینی(به صورت م مرکز)

غرفه توانمندیها:
در بخ

جانبی این همای

به ر است غرفهای در نظر گرف ه شود تاا دانشاجویان و نهادهاای دانشاجویی امکاان عرضاه ایادههاا،

فعالیتهای علمی و ارائه دس اوردهای انجمنهای علمی دانشجویی خود در بخ
برای نمونه در حیطههایی نظیر آموزش ،فعالیتها و برنامه هاای ترویجای ،فرهنا

نمایشگاهی را داش ه باشند.
ساالمت ،فعالیات در فضاای مجاازی و فنااوری

ا العات ،ویکی سالمت ،مسابقه علمی ،نشاریه ،ک ااب ،اخ اراع ،اب کاار یاا ناوآوری ،کاارآفرینی و در موضاوعات اخاالق حرفاهای،
آیندهپژوهی سالمت ،مؤلفههای اج ماعی سالمت و ...
به ور ح

بنا به ماهیت فضای نمایشگاهی ،فعالیتهایی ان خاب شوند که امکان عرضه به صورت اسا ند ،پوسا ر ،نماهنا  ،فایل

کوتاه و  ...در غرفه نمایشگاهی را داش ه باشند و برای بازدید کنندگان ه جذابیت داش ه باشد.

برنامههای هنری جانبی:
در راس ای نشاط بخشی به فضای همای

میتوان از ی

برنامه مفار هناری_ترجیحاا مارتبط باا زمیناههاای علمای هماای

انجمنهای علمی_ مانند اس ندآپ کمدی ،اجرای تئاتر ،پخ

و

نماهن  ،اجرای موسیقی ،شب شاعر و ناز و  ...بهاره گرفات .به ار

است برای اجرای برنامههای هنری از کانونهای فرهنگی دانشگاه کم

گرف ه شود.

زمان:
در سا  1395با توجه به لزو گذر از ماههای عزاداری محر و صفر و با عنایت به سایر فعالیتهای در جریان در دانشگاه/دانشاکده
مورد نظر ،یکی از ماههای آذر ،بهمن و اسفند توصیه میشود.

و من اهلل ال وفیق....

