
 مشورتی دانشجویی کمیته

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 

هسئَل کویتِ هشَرتی  شکَفِ سارػی

 داًشجَیی

shekufezaree@yahoo.com 
 

ّستٌد ٍ ٍجَد سبس ٍ کبر  یًظبم آهَسش یاصل بىیهشتز بىیداًشجَ ٌکِیثب تَجِ ثِ ا :یمعرف

است؛ لذا ثِ هٌظَر  یضزٍر یثْجَد ًظبم آهَسش یاس ًظزاى آًبى ثزا یزیگ ثْزُ یثزا یدائو

در هزاکش  ییداًشجَ یهشَرت یّب تِیًبهِ کو يیآئ يیّدف هْن, ثِ هَجت ا يیثِ ا یبثیدست

 یآهَسش را در داًشگبّْب یفیک یارتقب تیکِ هسئَل یٍ تَسؼِ آهَسش ػلَم پششک تهطبلؼب

 .شًَد یه جبدیثزػْدُ دارًد؛ ا یػلَم پششک

                                  

 :پزشکی معاونت EDO دانشجویی -شرح وظایف کمیته مشورتی

 ٌِآهَسشی ًَآٍراًِ ّبی ایدُ ٍ ّب طزح ٍ خالقیت اس گیزی ثْزُ ثزای سبسی سهی 

 داًشجَیبى

 طزیق اس آهَسشی ّبی حیطِ در داًشجَیبى پیشٌْبدات ٍ اًتقبدات هشکالت، اًتقبل 

 ٍاحد آهَسشی کالى هدیزیت سطَح ثِ هشَرتی کویتِ

 ػلَم آهَسش ّبی حیطِ در داًشجَیی ّبی فؼبلیت ٍ تجبرة تجبدل ٍ تؼبهل ثستزسبسی 

 پششکی

 ي داًشجَیبى ثزای ارتقبی کیفی ثی در هسئَلیت احسبس ٍ هشبرکت فزٌّگ ایجبد

 آهَسشی

 جْت در جبری آهَسشی ًظبم ثب داًشجَیبى فؼبل ٍ ػلوی آگبّبًِ؛ تؼبهل ثزای ثستزسبسی 

 آهَسشی ّبی ثزًبهِ ارتقبء

 



 کمیته مشورتی اعضای

 

 

 

 

 

 

 

 المپیاد و استعدادهای درخشان دانشجویی کمیته

 

 سمت نام و نام خانوادگی

 

هسئَل کویتِ الوپیبد ٍ  شکَفِ سارػی

 استؼدادّبی درخشبى

shekufezaree@yahoo.com 
 

 

 :پزشکی معاونت EDO شرح وظایف کمیته المپیاد و استعدادهای درخشان

 ػضَگیزی اس داًشجَیبى استؼدادّبی درخشبى ثز اسبس آئیي ًبهِ ّبی داخلی ٍ کشَری 

  هؼزفی داًشجَیبى استؼداد درخشبى هقطغ کبرشٌبسی ثِ ٍاحد استؼداد درخشبى جْت

 شدٍرٍد ثدٍى آسهَى ٍ ثب آسهَى ثِ هقطغ کبرشٌبسی ار

  اطالع رسبًی ثِ داًشجَیبى، ثزگشاری جلسبت تَجیْی الوپیبد ثب هدیزاى گزٍُ ّبی

 آهَسشی ٍ ثجت ًبم اس داًشجَیبى هتقبضی

 سوت در کویتِ سوت فعلی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 هسئَل هذیر تَسعِ سالهت شکَفِ زارعی 1

 عضَ پرستبریداًشجَی  ههسب شکبری 2

 عضَ پرستبریداًشجَی  ام البٌیي گرٍکی 3

 عضَ پرستبریداًشجَی  هرین فیبضی 4

 عضَ داًشجَی پرستبری کشبٍرزحویذ  5

 عضَ پرستبری داًشجَی  هحوذ فیبض بخش 6

 عضَ داًشجَی پرستبری صذیقِ سلگی 7



 ُشزکت در الوپیبد ّبی ػلوی در داًشکد 

  ػضَ گیزی اس هیبى داًشجَیبى فؼبل ٍ ػالقِ هٌد در کویتِ هشَرتی داًشجَیی هزکش

 هطبلؼبت

  هَرد ًیبس داًشجَیبى استؼداد درخشبى ثز اسبس ًیبس سٌجی ثزگشاری کالسْبی آهَسشی

 ّبی صَرت گزفتِ اس داًشجَیبى ثب ّوکبری دفتز

 ِارائِ گشارش ػولکزد کویتِ در پبیبى ّز ًین سبل تحصیلی ثِ هدیز دفتز تَسؼ 

 ًِّوکبری ثب هدیز دفتز تَسؼِ آهَسش داًشکدُ در تدٍیي ثزًبهِ ػولیبتی سبلیب 

 استعداد درخشان و المپیاداعضای کمیته 
 

 سوت در کویتِ سوت فعلی ًبم ٍ ًبم خبًَادگی ردیف

 هسئَل هذیر تَسعِ سالهت شکَفِ زارعی 1

 عضَ پرستبریداًشجَی  فبطوِ ٍلی پَر بببلی 2

 عضَ پرستبریداًشجَی  هحوذ اهیي هعصَهی 3

 عضَ پرستبریداًشجَی  هبئذُ جوعِ پَر ایسیٌی 4

 عضَ داًشجَی پرستبری الٌبز حبجیبى 5

 عضَ داًشجَی پرستبری ریحبًِ هحوذی 6

 

 

 

 


