با توجه به رسالت دانشگاه که تربیت دانش آموختگان با مهارت ،افراد متخصص و کاردان برای تعالی علمی و اجتماعی جامعه
است و اهمیت یادگیری مهارتهای اجتماعی فرد در سن ورود به دانشگاه ،مناسبترین تشکل که میتواند هر دو رسالت را به
انجام برساند «انجمنهای علمی -دانشجویی» هستند.
انجمنهای علمی -دانشجویی هم در حوزه علم فعالیت میکنند و هم موجب تقویت مهارتهای اجتماعی شامل مهارت کا ِر
گروهی ،مهارت تبدیل ایده به عمل ،مهارت ارتباط ،مهارت مدیریت و اجرا ،مهارت تامین هزینههای مالی ،مهارت هماندیشی،
آزاداندیشی و تفکر انتقادی میشوند.
یکی از بهترین راهکارهای تخصص یافتن فرد در رشته خود شرکت در انجمنهای علمی است چرا که آموختههای دانشگاهی و
کﻼسی بستری نیاز دارد تا در آن فﻀا ،مﻄالب بتوانند بهتر ﭘرورش یابند و بارور شوند و فعالیتهای انجمنهای علمی به تاﺛیر
مستمر علم فرا گرفتهشده بر اندیشه ،گفتار ،عمل و اﻗدام در زندگی اجتماعی و حرفهای فارغ التﺤصیﻼن کمﻚ میکند.
ارتباط موﺛر ،اعتماد به نفﺲ ،همکاری ،ﭘﺬیرش ،انعﻄافﭘﺬیری ،گﺬشت و تﻼش در تﺤقﻖ اهداف مشترک در ساختاری ﭘویا در
فعالیتهای دانشجویی نهفته است.
بنابراین دور از انتظار نخواهد بود که دانشجوی فعال در انجمن های علمی را فردی بدانیم که به مراتب نسبت به همکﻼسیهای
خود توانمندتر و باتجربهتر است؛ چنین توانمندیها و مهارتهایی است که خروجی دانشگاهها را در عمل شایستهتر و توانمندتر
میسازد.
شاخ ص موﺛر بودن و موفﻖ بودن یﻚ انجمن علمی میزان اﻗبال دانشجو برای فعالیت داوطلبانه در آن انجمن علمی است .این
شاخص میزان اﺛرگﺬاری فعالیتها و ﻗدرت مدیریت شورای مرکزی انجمن علمی را نیز گواهی میدهد.
انجمن های علمی و کانون های دانشجویی مؤسسه آموزش عالی عﻄار که مجری بخش عظیمی از برنامه های مؤسسه می باشند به
شرح زیر می باشند.
انجمن علمی گروه مشاوره https://t.me/counseling_academic_association
انجمن علمی گروه زبان انگلیسی https://t.me/joinchat/Gc-KZEZgN8vhhuZXSNnTqw
انجمن علمی گروه مدیریت https://t.me/attarmanagers
انجمن علمی گروه حسابداری https://t.me/hesabdary_attar
انجمن علمی گروه علوم ورزشی https://t.me/sports_association_attar
انجمن علمی گروه فقه و حقوق

