ثِ ًبم خذا

کبًَى جْبد علوی داًطگبُ علَم پضضکی اصفْبى ثشگضاس هی کٌذ :

هشتمیه همایش راهی به سوی آیىده

راهىمای ثبت وام داوشجویان

مقدمه :
جْبد اهسبل ّن هبًٌذ سبل ّبی گزضتِ تصوین ثِ ثشگضاسی ّوبیص ساّی ثِ سَی آیٌذُ دس قبلت دٍ گشٍُ
"سفیشاى آگبّی" ٍ "سفیشاى سالهت" داسد .
سفیشاى آگبّی  :داًطجَیبى ایي گشٍُ سسبلت آگبُ ی ثخص ثشخبستِ اص ثٌیبى جْبد هتًی ثش استفبدُ اص اصلی
تشیي ظشفیت ّبی آى هٌغقِ یعٌی داًص آهَصاى  ،دس جْت سضذ ٍ پَیبیی هٌغقِ هَسد ًظشضبى ٍ ثسظ ًگشش
علوی دس ایي هٌغقِ ثِ عْذُ داسًذ .
ایي تین دس حیغِ ّبی صیش فعبلیت هی کٌذ :
الف) آهَصش :کالس ّبی آهَصضی تست ٍ کٌکَس ٍ لزت چطیذى ععن تفکش علوی دس پبیگبُ ّبی دسسی جْبدی
ة) خالقیت  :کبسگبُ ّبی خالقیت تالش داسد ثب ضیَُ ّبی ًَیي آهَصضی هفبّین حل هسئلِ ًَآٍسًِ سا ثِ جْت
پشٍسش ًگشش آگبُ آهَصش دّذ.
ج) هطبٍسُ  :دس ایي فعبلیت داًص آهَصاى ایي هٌغقِ ثب هطبٍسیي جْبد ثِ صَست چْشُ ثِ چْشُ دس استجبط
خَاٌّذ ثَد  ٍ ،دس اداهِ ی ایي هسیش ثب “عشح ّش داًص آهَص یک داًطجَ ” استجبط پیَستِ ای خَاٌّذ داضت.
د) ًوبیطگبُ کتبة  :ثِ دلیل هحذٍدیت دستشسی هشدم ایي ضْشستبى ثِ کتبة ّبی هختلف ً ،وبیطگبُ کتبثی ثب
دسصذ تخفیف دس دثیشستبى دایش خَاّذ ضذ ٍ دسآهذ حبصل اص ًوبیطگبُ صشف تجْیض کتبثخبًِ ی ّوبى هٌغقِ
هی ضَد.
سفیشاى سالهت:
تین سفیشاى سالهت هتطکل اص داًطجَیبى هقبعع هختلف ثبلیٌی پضضکی  ،پیشاپضضکی  ،دًذاًپضضکی ،داسٍسبصی
ٍ تغزیِ هی ثبضذ کِ ثب حضَس ٍ ًظبست اسبتیذ ٍ ّیئت علوی ٍ پضضکبى ٍ ثب ثشًبهِ ای اص پیص تعییي ضذُ پس
اص گزساًذى کبسگبُ ّبی آهَصضی ٍ عجق ثشًبهِ ی هطخص دس قبلت تین ّبی سیبس دس حیغِ ّبی غشثبلگشی ٍ
آهَصش ٍ ًیض کلیٌیک تخصصی جْبدی ثِ فعبلیت خَاٌّذ پشداخت.

ًحَُ ثجت ًبم :
اص عشیق سبیت ٍ www.Jahadelmi.comاسد لیٌک ثجت ًبم ّوبیص ساّی ثِ سَی آیٌذُ ضَیذ .
تَجِ  :افشادی کِ دس گزضتِ عضَ کبًَى ًجَدُ ٍ فشم عضَیت پش ًکشدُ اًذ  ،الصم است اص عشیق لیٌک ثجت ًبم
اثتذا فشم عضَیت کبًَى پش ًوَدُ ٍ سپس دس ّوبیص ثجت ًبم ًوبیٌذ .

هشاحل ثجت ًبم :
 -1دس هشحلِ ی اٍل ٍاسد لیٌک ثجت ًبم ّوبیص ضذُ ٍ یکی اص لیٌک ّبی ثجت ًبم سفیشاى آگبّی یب سالهت سا
اًتخبة هی ًوبییذ .

سفیران آگاهی :
دس هشحلِ ی دٍم ثب تَجِ ثِ فشم ثجت ًبم هطخصبت خَد سا ٍاسد هی ًوبییذ .
 دس صَستی کِ دس گزضتِ سبثقِ ضشکت دس فعبلیت ّبی کبًَى جْبد علوی سا داضتِ ایذ رکش ًوبییذ ٍ .
هطخص کٌیذ دس کذام یک اص فعبلیت ّب ضشکت داضتِ ایذ ؟
 دس کذام حیغِ توبیل ثِ فعبلیت داسیذ ؟
 قبًَى  : 1دقت ضَد ایي قسوت ضبهل  2گضیٌِ هی ثبضذ کِ هی تَاًیذ یکی اص آى ّب سا اًتخبة ًوبییذ .
ضبهل تذسیس ٍ هطبٍسُ یب خالقیت ٍ ًوبیطگبُ کتبة .
ّ ش دٍ گضیٌِ تذسیس ٍ هطبٍسُ الضاهب ّوشاُ یکذیگش هی ثبضٌذ ٍ ثِ ایي صَست داًطجَیبًی کِ توبیل ثِ
تذسیس داضتِ  ،ثبیذ هطبٍسُ چْشُ ثِ چْشُ داًص آهَصاى سا ًیض ثش عْذُ ثگیشًذ  .اهکبى اًتخبة جذاگبًِ
ی ایي گضیٌِ ّب ٍحَد ًذاسد  ( .جْت آهَصش صحیح هجبًی هطبٍسُ تحصیلی  ،کبسگبُ ثشگضاس خَاّذ ضذ
)
 قبًَى  : 2هعیبس سٌجص هذسسیي ،فیلن تذسیس آى ّب هی ثبضذ  .ثٌبثشایي کلیِ ی هذسسیي  ،پس اص
ثجت ًبم  ،ثب تَجِ ثِ دسٍس اًتخبثی ضبى  ،ثبیستی اص تذسیس خَد فیلن گشفتِ ٍ حذاکثش تب  48سبعت
ثعذ اص ثجت ًبم ایي فیلن سا ثِ اکبًت تلگشام جْبد ثِ آی دی  @ Jahadelmiesffاسسبل ًوبیٌذ .
 دقت ضَد کِ ّش دسسی داسای هجبحث هطخصی هی ثبضذ کِ پس اص اًتخبة آى دسس  ،عٌَاى هجبحث
دس اختیبس عضیضاى هذسس قشاس گشفتِ ٍ ثِ اًتخبة خَد یکی اص آى ّب سا دس فیلن  5الی  15دقیقِ تذسیس
کشدُ ٍ اسسبل هی ًوبیٌذ .
 رکش ایي ًکتِ حبیض اّویت است کِ کیفیت تصَیش فیلن اسسبلی هَسد سٌجص قشاس ًوی گیشد  .ثٌبثشایي
فیلن ّبی خالصِ ثب کیفیت ٍ حجن کوتش دس اسجحیت هی ثبضٌذ .
ّ شگًَِ سبیقِ ی تذسیس ٍ یب هطبٍسُ دس کبًَى جْبد علوی ٍ خبسج اص آى داسیذ رکش ًوبییذ .
 دس صَستی کِ گضیٌِ ی خالقیت ٍ ًوبیطگبُ کتبة سا اًتخبة هی ًوبییذ  ،سبثقِ ی ایذُ پشداصی ،
خالقیت  ،ضشکت دس کبسگبُ ّبی حل هسئلِ ٍ سبثقِ ی گزساًذى دٍسُ ّبی خالقیت ٍ ایذُ پضداصی سا
رکش ًوبییذ .

سفیران سالمت :
داًطجَیبى پضضکی  ،دًذاًپضضکی  ،پیشاپضضکی ٍ تغزیِ هی تَاًٌذ دس ایي قسوت ثجت ًبم ًوبیٌذ .
 -2دس هشحلِ ی دٍم ثب تَجِ ثِ فشم ثجت ًبم هطخصبت خَد سا ٍاسد هی ًوبییذ .
 دس صَستی کِ دس گزضتِ سبثقِ ضشکت دس فعبلیت ّبی کبًَى جْبد علوی سا داضتِ ایذ رکش ًوبییذ ٍ .
هطخص کٌیذ دس کذام یک اص فعبلیت ّب ضشکت داضتِ ایذ ؟
 تَاًبیی ّبی خَد سا دس حیغِ ی سالهت اص جولِ غشثبلگشی  ،آهَصش سالهت ٍ  ....ثیبى ًوبییذ .
 دس صَستی کِ دس کوپیي ّب ٍ ثشًبهِ ّبی سالهت ( دس کبًَى جْبد علوی ٍ یب خبسج اص آى ) ضشکت
داضتِ ایذ ً ،بم ثشًبهِ ٍ هسئَلیت خَد دس آى ثشًبهِ سا ثیبى ًوبییذ .

ثب تَجِ ثِ ظشفیت هحذٍد ثجت ًبم  ،کلیِ ی ثجت ًبم ضًَذگبى عی یک فشایٌذ
گضیٌطی ثشسسی ٍ دس ًْبیت تعذادی اص ضوب عضیضاى تَسظ کبًَى اًتخبة
خَاّیذ ضذ  .ثٌبثشایي ثجت ًبم ًْبیی ضوب  ،ثِ هٌضلِ ی حضَس قغعی تبى دس
ّوبیص ًجَدُ ٍ پس اص گضیٌص افشاد  ،ثب ضوب توبس گشفتِ خَاّذ ضذ .
ضکیجب ثبضیذ  .
⌚مهلت ثبت وام :
سفیران آگاه ی  2 :لغایت 7شهریور
سفیران سالمت  2 :لغایت  9شهریور

 جْت کست اعالعبت ثیطتش اص عشیق صیش ثب هب دس استجبط ثبضیذ :
ای دی تلگشام :
@Jahadelmiesff
ایٌستبگشام :
@jahad.elmi.esf

ّوچٌیي الصم است کلیِ ی ثجت ًبم کٌٌذگبى دس کبًبل کبًَى جْبد علوی ثِ آدسس @jahad_elmi_esf
عضَ ثَدُ ٍ پیگیش اعالعیِ ّبی آیٌذُ ّوبیص ثبضٌذ .

با تشکر از حسه توجه شما

