
 

تا هحَسیت اساتیذ خَاّش حَصُ ّای علویِ خَاّشاى ٍ تِ هٌظَس استماء سغح علوی،  اوجمه های علمی اساتید

اداره کل امور اساتید معاووت آمووش  مککوم مودتکتت هووشه هوای علمیو        تَسظ هْاستی ٍ تشتیتی ایشاى

 ّوضهاى تا اختتاهیِ اٍلیي جشٌَاسُ علوی اساتیذ سًٍوایی ٍآغاص تِ کاس کشد.35/2/23دس تاسیخ هکانخوا

تا تَجِ تِ پشاکٌذگی جغشافیایی هذاسس علویِ خَاّشاى ٍ عذم اهکاى ساُ اًذاصی حضَسی اًجوي ّای علویی ،  

تشای تواهی اساتیذ فیشاّن ٍ  ایي اًجوي ّا دس شثکِ علوی پژٍّشی کَثشًت تشکیل شذ تا اهکاى حضَس دس آى 

 کلیِ اساتیذ تتَاًٌذ اص داًستِ ّای علوی، تشتیتی، هْاستی ٍ تجشتیات یکذیگش تْشهٌذ شًَذ.



عضَ دس سِ هثحی  طیش ، ًحیَ ٍعلیَم ترغیی ساُ       030دس گام ًخست اًجوي علوی اساتیذ ادتیات عشب تا 

گشفتِ است. دٍهیي ٍ سَهیي اًجوي ساُ اًذاصی  لشاس اًذاصی ٍ تا کٌَى هَسداستمثال چشوگیش اساتیذ ایي گشایش

عضیَ هیی تاشیٌذ. اهییذ      440عضَ ٍ اًجوي علوی اساتیذ اطَل تا  012شذُ، اًجوي ّای علوی اساتیذ فمِ تا 

اًجوي علوی ّوِ گشایش ّا سا ُ اًذاصی ٍ توام اساتیذ خَاّش کشَس دس ّیش گشایشیی    1335است تا پایاى سال 

 ُ هٌذ شًَذ.تتَاًٌذ اص هضایای آى تْش

 لاتل رکش است کِ ایي اًجوي ّا فمظ هختض اساتیذ خَاّش حَصُ ّای علویِ است .

 اهداف اتجاد اوجمه های علمی اساتید

ِ  گزاشیتي  اشیتشان  تِ ٍ  ایجاد تستشی هٌاسة تشای تح  ، تثادل ًظش-   هْیاستی  ٍ تشتیتیی  ، علویی  ّیای  یافتی

 علویِ؛ هذاسس هذسساى

 تشتیتی ٍ هْاستی اساتیذ ٍ اٍلَیت تٌذی ٍ تشًاهِ سیضی تشای آى ّا ؛شٌاسایی ًیاصّای علوی ،- 

 شٌاسایی تَاًوٌذی،اتتکاسات ٍ خرلیت ّای علوی ،تشتیتی ٍهْاستی اساتیذ ٍ حوایت اص آى ّا ؛- 

 افضایش هشاسکت ٍ ًشاط علوی ٍ سلاتت اساتیذ دس فعالیتْای جوعی ٍ ًْادیٌِ ساختي ایي فعالیتْا ؛- 

 ّیش  دس  ٍ تیٌش اساتیذ تا تْشُ هٌذی اص ّذایت ٍ سشپشستی هذسساى ٍ کاسشٌاساى خثشُ ٍ آگیاُ  تعویك داًش -

 .اًجوي

اساتید علمی های اوجمه در  محورهای گفتگو و تبادل وظک  

 اسائِ عشح دسس ٍ جضٍات دسسی تا تَجِ تِ شاخض ّای تعییي شذُ ؛- 

 عشح سؤاالت سایج عرب ٍ اسائِ پاسخ آى ّا ؛- 

 سؤاالت اهتحاًی ٍ هحذٍدُ پاسخ آى ّا؛ اسائِ- 

 عشح هثاح  کلیذی دسٍس ادتیات عشب؛- 



 عشح اتْاهات احتوالی دس ساتغِ تا هحتَای دسس ّا ؛- 

 .اسائِ تجشتیات هَفك دس صهیٌِ تذسیس- 

  

 مماتای اتجاد اوجمه های علمی اساتید

 ٍاحذ؛ دسگاّی  تجویع هعلَهات هتکثّش اساتیذ دس- 

 اص تیي تشدى فاطلِ ٍ تفاٍت هَجَد دس تَصیع اهکاًات علوی ٍ پژٍّشی دس تیي اساتیذ؛- 

 فشاّن آٍسدى صهیٌِ ای سْل ٍ آساى تشای سشذ ٍ استمای علوی ،تشتیتی ٍ هْاستی اساتیذ؛- 

 ایجاد سٍحیِ تعاهل ٍ ّوذلی تیي اساتیذ؛ -

 صّای یکذیگش؛آشٌایی اساتیذ سغح کشَس تا یکذیگش ٍ شٌاخت تَاًوٌذی ٍ ًیا- 

تشعش  شذى هحذٍدیت ّای صهاًی ٍ اهکاى کاس آهَصشی ، تشتیتی ٍ پژٍّشی هستوش ٍ شیثاًِ سٍصی تَسیظ   - 

 اساتیذ ؛

 آشٌایی اساتیذ تا ٍظایف آهَصشی ، تشتیتی ٍ پژٍّشی خَد اص صتاى ّوکاساى ؛- 

 ستِ اص اساتیذ؛شٌاسایی اساتیذ هستعذ ٍ خلّاق ٍ ایجاد صهیٌِ ّای استمائی خاص تشای ایي د- 

افضایش داًش اساتیذ دس حَصُ فٌاٍسی اعرعات ٍ فشاّن شذى صهیٌِ ّای استفادُ اساتیذ اص علیَم ٍ اتضاسّیای   - 

 تِ سٍص ٍ کاسآهذ دس جْت اّذا  عالی حَصُ ّای علویِ

 فشٌّگ ساصی تِ هٌظَس استفادُ طحیح اص فضای هجاصی.- 

 


