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  بوشهر  يدرخشان دانشگاه علوم پزشك ياستعدادها انياز دانشجو ليتجل

رييس دانشگاه علوم پزشكي  با حضور تقدير از دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر آيين

 .سيناي دانشگاه برگزار شد ابن در سالن بوشهر و عضو شوراي اسالمي شهر بوشهر

 عالوه بر اينكه در حال حاضر اين مراسم گفت: دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر در رييس

 .مديران و اساتيد موفق آينده تبديل شوند حمايت مسئولين دانشگاه به توانند با شوند مي افتخار دانشگاه محسوب مي

افزود: تمامي كشورها از  دكتر سعيد كشميري ضمن تقدير از تالش دانشجويان جهت كسب افتخار براي دانشگاه

دهند كه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نيز به  اي را انجام مي ويژه هاي دانشجويان استعدادهاي درخشان خود حمايت

روي همكاري مسئولين اين  بر توانند م كرده و آنان ميهاي خود را از دانشجويان اين دانشگاه اعال حمايت مانند گذشته

  .اي باز كنند دانشگاه حساب ويژه

باشد گفت: صرفاً كسب مدال مهم  ها بيش از پيش وي با بيان اينكه بايد از دانشجويان استعدادهاي درخشان حمايت

 توانند ت باالتري برخوردار است زيرا ميمبارزه جويي داشته باشند از اهمي نبوده و اينكه دانشجويان اين دانشگاه روحيه

  .نمايند ها آشنا شده، ارتباط برقرار كرده و تبادل علم دانشجويان ديگر دانشگاه با

 

  .رسيدن به خودباوري باالترين هدف برگزاري المپياد است

اطات با ساير دانشگاه المپيادها برقراري ارتب ها و رييس دانشگاه علوم پزشكي بوشهر اظهار داشت: هدف از اين گردهمايي

  .دانشجويان كارهاي گروهي انجام داده و به خودباوري برسند و دانشجويان بوده و اينكه

  كند وجود دانشجويان نخبه راه اميدوار مي معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بوشهر نيز گفت: آنچه كه ما را به ادامه

 شويم كه همانا دانشجويان موفق اين فرزندان موفق خود خرسند ميپدر با ديدن  اين دانشگاه بوده و ما نيز همانند

  .دانشگاه حكم فرزندان ما را دارند

اند افزود: راهي كه در پيش رو داريد  شده بد ضمن تبريك به دانشجوياني كه موفق به كسب افتخار دكتر محمدرضا روان

 جاها سخت است كه در دانشگاه علوم پزشكي بسياررسيدن به موفقيت در تمامي  هاي راه آساني نبوده و هميشه راه

  .دانشگاه هستيد ايد كه باعث افتخار خود و تر است اما شما راه درست را در پيش گرفته سخت

هاي آموزشي مبتني بر دانشجو است و  روش نيز گفت: امروزه   مدير مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي بوشهر

  .كنند اساتيد روش ارائه دروس را انتخاب مي با توجه به نيازهاي دانشجويان،

گيرد  گري از طرف دانشجويان صورت مي مطالبه هاي امروزي با توجه به اينكه دكتر كامران ميرزايي افزود: در شيوه

 ..آموزشي بايد براي ارائه مفاهيم وجود داشته باشد هاي شده و تنوع متناسب با نوع نياز دروس ارائه
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شود و  محتوا به درستي منتقل نمي هاي درس حاضر شويم هم وي تصريح كرد: اگر همه ما با الگوهاي يكسان در كالس

 .هاي به صورت يك سويه برگزار خواهد شد نداشته و كالس گري را هم اينكه دانشجو احساس مطالبه

نيازهاي دانشجو، اهداف درس و  هاي آموزشي وجود دارد بر اساس هايي كه در روش كرد: تنوعدكتر ميرزايي تاكيد 

 .گيرد كه نظام آموزشي نوين آن را به عنوان الزام معرفي كرده است مي محتوايي كه بايد انتقال داده شود صورت

ياد علمي دانشجويان علوم پزشكي المپ نفر از دانشجويان نخبه دانشگاه علوم پزشكي بوشهر به دهمين 9گفتني است 

  .به كسب مدال و ديپلم افتخار در المپياد علمي سال جاري شدند نفر از آنان موفق 4كشوري راه يافتند كه 

ي  و مدال برنز گروهي، در حيطه ي كارآفريني محدثه سهرابي موفق به كسب مدال برنز انفرادي گفتني است در حيطه

ي تفكر علمي در علوم  موفق به كسب مدال برنز انفرادي، در حيطه و سعيد شريفي فلسفه پزشكي مهرناز ذاكرشهرك

رضايي موفق به كسب ديپلم  ي فلسفه پزشكي اديبه ميرزايي موفق به كسب مدال نقره انفرادي و در حيطه پايه شهريار

  .تقدير شد افتخار مرحله انفرادي شدند كه با اهدا لوح از آنان

و مريم دژكام كه در حطيه آموزش  ، كيميا مويد و آرمان هاشمي در حيطه تفكر در علوم پايههمچنين از وحيد فاضلي

  .دكشوري شده بودند نيز تقدير ش پزشكي موفق به راهيابي به المپياد علمي

توسعه آموزش علوم پزشكي، بنت الهدي  الزم به ذكر است كه از دكتر عاطفه اسفندياري مدير سابق مركز مطالعات و

المپياد و معصومه سلسله كارشناس استعدادهاي درخشان  كارشناس ي سرپرست المپياد، يونس سليمي كوچيدشت

  .دش دانشگاه تقدير

حضور دكتر سعيد كشميري رييس  آيين تقدير از دانشجويان استعدادهاي درخشان دانشگاه علوم پزشكي بوشهر با

بد معاون آموزشي، دكتر عاطفه اسفندياري  تر محمدرضا روانبوشهر، دك دانشگاه، اكبر توسلي عضو شوراي اسالمي شهر

بين الملل دانشگاه  مركزآموزشي درماني شهداي خليج فارس بوشهر، سيدمجيد حسيني مدير روابط عمومي و سرپرست

  .در سالن ابن سيناي اين دانشگاه برگزار شد


