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هذیزیت تعالی فزٌُگی ّ فعالیتِای فْق تزًاهَ یکی اس سیز ضاخَ ُای هعاًّت
داًطجْیی ّ فزٌُگی داًطگاٍ علْم پشضکی ّ خذهات تِذاضتی درهاًی اردتیل
هذسْب هیطْد کَ در راستای اُذاف ًظام همذص جوِْری اسالهی ایزاى ّ
ّسارت هتثْع هتْلی تز پایی ّ دوایت اس فعالیتِای فزٌُگی ،اجتواعی ،هذُثی ّ
.تفزیذی داًطجْیاى ّ داًطگاُیاى هیثاضذ
فزٌُگ یکی اس ارکاى اصلی جاهعَ ّ هزاکش آهْسضی است .داًطگاٍ هذیظ
همذسی است کَ السهَ دفظ تمذص آى تاکیذ ّ تْجَ عویك تَ لطز جْاى ّ
داًطجْ ّ تواهی پزسٌل ،اساتیذ ّ خاًْادٍ ُای آًِا است .رضذ خاللیت ُا ّ
پزّرش استعذاد ُای داًطجْیاى در سهیٌَ ُای هختلف فزٌُگی ّ ٌُزی تز عِذٍ
.ایي هجوْعَ است
اهْر فزٌُگی ّ فْق تزًاهَ تا ضٌاسایی لاتلیت ُا ّ تْاًایی ُای داًطجْیاى ّ
کارکٌاى ّ اساتیذ ،فزاُن آّردى اهکاًات هْردًیاس ّ ساسهاًذُی فعالیت ُا ،در
.راستای ارتمای سطخ فزٌُگی ّ ٌُزی ّ ّرسضی ایي عشیشاى گام تز هی دارد
هذیزیت فزٌُگی در داًطگاٍ تَ عٌْاى سهیٌَ ساس فعالیت ُای آهْسضی ّ
اجتواعی ّ سیاسی ّ عمیذتی هطزح است کَ در عزصَ ُای هختلف اس تزپایی
ًطستِای سیاسی ّ هزاسن آییٌی ّ دیٌی گزفتَ تا تزگشاری اردُّای داًطجْیی
 ّ.دوایت اس ًطزیَ ُای داًطجْیی در ارتثاط هستمین تا داًطجْیاى هی تاضذ

ایجاد تستز هٌاسة در جِت رضذ ّ ضکْفایی استعذادُای فزٌُگی ٌُزی
اجتواعی داًطجْیاى ّ ارتما تْاًوٌذی ُای داًطجْیاى در ایفای ًمص کار آهذ در
جاهعَ در کٌار آهْسش ُای تخصصی داًطگاٍ ارتما آگاُی ُا ّ ًگزش ُای
داًطجْیاى در راستای کزاهت اًساًی ّ ارسش ُای اسالهی ارتما طزاّت رّدی ّ
فکزی داًطجْیاى ّ تمْیت اًگیشٍ ّ پْیایی در فعالیت ُا اس جولَ عولکزد ُای ایي
.هذیزیت هی تاضذ
الثتَ ُذف اصلی ّ تلٌذ هذت ایي هذیزیت در داًطگاٍ ایجاد فضایی هٌاسة تزای جا
اًذاختي عادات درست فزٌُگی ّ کن رًگ ًوْدى ّ اس تیي تزدى عادات ًاپسٌذ ّ تی
.فایذٍ در سًذگی داًطجْیاى ّ تزتیت ًسلی سالن ّ عالن در جاهعَ است

