
 با نام و یاد خدا 

زیر نظر معاونت فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر  دانشکده دندانپزشکی    انجمن علمی دانشجویی 

مند به مشارکت در  القه  از دانشجویان ع  تعدادیبا همراهی    1399-1400در ترم اول سال تحصیلی  

 آغاز به کار کرد.    فعالیتهای علمی

در کلیه سطوح جامعه و با  سالمت  علمی دانشجویی با هدف کلی جهاد علمی و ترویج فرهنگ    انجمن

 شده است: اهداف زیر تشکیل 

گیری از توانمندیهای فردی   علمی دانشجویان و بهره  خالقیت شکوفایی استعدادها و برانگیختن  ❖

 و گروهی دانشجویان

 انشگاه از فعالیتهای علمی دانشجویانایجاد زمینه مناسب به منظور حمایتهای مادی و معنوی د  ❖

افزایش مشارکت و رقابت دانشجویان در فعالیتهای علمی جمعی و نهادینه ساختن فرهنگ کار   ❖

 گروهی 

 با عموم جامعهسالمت تقویت و تحکیم پیوند بین نظام آموزش  ❖

 تعمیق دانش و بینش علمی و مهارتهای عملی دانشجویان ❖

 گیری از دانش و تجربه اعضاء هیئت علمی  بهرهو  ایجاد بستری مناسب در جهت تعامل ❖

توسعه و ترویج فعالیتهای علمی در دانشگاه با استفاده حداکثری از فضای مجازی در حوزه   ❖

 سالمت 

 

فعالیت  در نظر دارد  براساس اهداف مندرج در آیین نامه مربوط    دندانپزشکی  انجمن علمی دانشجویی

 : رویکردهای ذیل انجام دهدر قالب های علمی پژوهشی خود را د

 مناظره و نقد علمی •

 هم اندیشی و نشست های تخصصی •

 مطالعات و پژوهش های علمی  •

 نشر و ترویج یافته های علمی  •

 برگزاری دوره های آموزشی، تقویتی، تکمیلی و تشکیل کارگاه های تخصصی •

 بازدیدهای علمی از مراکز علمی، صنعتی و فناوری  •

 رسانه مجازی در حوزه علم و فناوریاستفاده از ظرفیت های  •
 

 در حال حاضر افراد زیر در انجمن علمی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی مشغول به فعالیت هستند: 

 علمی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی  سرپرست انجمندکتر نجمه سوادی:  

 (: دبیر انجمن علمی دانشجویی95مریم زارعی )ورودی  

(، زهرا فقیه )ورودی  94سینا بهزادی پور )ورودی  من علمی دانشجویی:  شورای مرکزی انج  اعضای 

(،  95(، علیرضا تنگستانی )ورودی  94(، رامبد طالچیان )ورودی  95(، شقایق کریمی )ورودی  95

 ( 96( و علیرضا هاشمی )ورودی 96(، نازنین جعفری )ورودی 96زهرا داوری )ورودی 

 



 برنامه هایی که تاکنون توسط انجمن علمی دانشجویی دانشکده دندانپزشکی برگزار شده است:  

با موضوع    وبینار -1 پاسخ  و  پایه"پرسش  از علوم  بعد  دندانپزشکی    "دنیای  دانشجویان  )ویژه 

 برگزار شد.  2/10/99( که در تاریخ سه شنبه 97و  96ورودی 

با تدریس آقای دکتر علیرضا    19کووید  اهی ویژه به  با نگدر دندانپزشکی:  وبینار کنترل عفونت   -2

اینترنت و قطع و    12/10/99جعفری که در تاریخ جمعه   دلیل مشکالت  اما به  برگزار شد 

 وصل شدن صدا، مجددا در تاریخ دیگری به صورت کارگاه حضوری برگزار خواهد شد. 

 

  

 


