
 
 

                                              

آموختگان با مهارت، افراد متخصص و کاردان برای تعالی علمی و اجتماعی جامعه دانش با توجه به رسالت دانشگاه که تربیت

ا به دو رسالت ر تواند هرترین تشکل که میهای اجتماعی فرد در سن ورود به دانشگاه، مناسباست و اهمیت یادگیری مهارت

 د.هستن« دانشجویی -های علمیانجمن»انجام برساند 

های اجتماعی شامل مهارت کاِر کنند و هم موجب تقویت مهارتدانشجویی هم در حوزه علم فعالیت می -های علمینجمنا

اندیشی، مالی، مهارت هم هایگروهی، مهارت تبدیل ایده به عمل، مهارت ارتباط، مهارت مدیریت و اجرا، مهارت تامین هزینه

 .شوندآزاداندیشی و تفکر انتقادی می

و ی نشگاهی داموختههاهای علمی است چرا که آیکی از بهترین راهکارهای تخصص یافتن فرد در رشته خود شرکت در انجمن

علمی به تاثیر ی نجمنهای اهافعالیتو د  شونرور باو  یابند ورشنند بهتر پرامطالب بتو، فضادر آن تا ز دارد نیای کالسی بستر

 د.کنکمك مین لتحصیالرغ افاای حرفهو جتماعی اندگی ام در زقدو اعمل ر، گفتا، ندیشهابر ه گرفتهشدا مستمر علم فر

در پویا ری ساختاک در مشتراف هداتحقق ش در تالو گذشت ی، پذیرفنعطاا ش،پذیرری، همکا، به نفسد عتما، اموثرط تباار

 است.هفته نشجویی نی دافعالیتها

های السیکهای علمی را فردی بدانیم که به مراتب نسبت به همبنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن

وانمندتر تر و تها را در عمل شایستههایی است که خروجی دانشگاهها و مهارتتر است؛ چنین توانمندیخود توانمندتر و باتجربه

 د.سازمی

ص موثر بودن و موفق بودن یك انجمن علمی میزان اقبال دانشجو برای فعالیت داوطلبانه در آن انجمن علمی است. این شاخ

 د.دهها و قدرت مدیریت شورای مرکزی انجمن علمی را نیز گواهی میشاخص میزان اثرگذاری فعالیت

ری بخش عظیمی از برنامه های مؤسسه می باشند به که مج عطارانجمن های علمی و کانون های دانشجویی مؤسسه آموزش عالی 

 د.شرح زیر می باشن

 https://t.me/counseling_academic_association انجمن علمی گروه مشاوره

 vhhuZXSNnTqw8KZEZgN-https://t.me/joinchat/Gc انجمن علمی گروه زبان انگلیسی

 https://t.me/attarmanagers انجمن علمی گروه مدیریت

 https://t.me/hesabdary_attar انجمن علمی گروه حسابداری

 https://t.me/sports_association_attar انجمن علمی گروه علوم ورزشی

 انجمن علمی گروه فقه و حقوق
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