
 

 

 ((تولید ملی،حمایت از کار و سرماهی اریانی)) سال     1931گزارش عملکرد سال 

شت عنوان: نجمن اهی اسالمی دانشجویان ربخی از دااگشنه اهی علوم زپشکی با وزری بهدا
ر اعضای شورای مرکزی و دبیران ا  1931/ 5/ 14:اترخی دیدا

د ر هک عصر روز شنبه :شرح رویدا نجمن اسالمی دانشجویان دااگشنه علوم زپشکی لرستان رد محل دفتر وزارتی صورت گرفت زرهه صادقی دبیر  11/5/1931رد این دیدا
ا

 نیز حضور داشت.
گارانهب گزارش  شت و ردمان بااگشه خبرن گار بهدا گاهی، فرهنگی و آموزشی و ساری مسائل مر خبرن کالت دانشجویی اعم از مسائل رافهی و خواب ر مسائل و مش بوط هب کانوان رد این دیدا

شت و مدریان این وزارتخاهن پاسخگویی شد کالت آموزش داروسازی   .اه و تشکل اهی دانشجویی مطرح و ربخی از اهم این مسائل توسط وزری بهدا بنارباین گزارش مش

کالت داروسازی صنعتی، زپکش خانواده، فضای بست  زی کرسی اهی کارربدی، مجوز داروخاهن اه، حمایت از داروسازی بالینی، مش ه و امنیتی ربخی دااگشنه اه ربای راه اندا

تحصیلی رد ربخی دااگشنه اه، تغییر رویکرد
جمعیتی، تقویت بازرسی اه از اورژانس  آزاداندیشی، اندیده گرفته شدن روز رادیولوژی، سوء مدرییت فرهنگی رد زند ربخی مدریان، افت 

گاه تک بعدی ربخی مدریان هب زی  اهی بیمارستانی، ن مسائل فرهنگی، لزوم داشتن آزادی بیان و آزادی پس از بیان ربای دانشجویان رد دااگشنه اه و اجرای آنیی انهم راه اندا

نجمن اهی اسالمی دانشجویان دااگشنه اه و مراکز آموزش عالی سرا
 .یم وحدت( بودسر کشور )دفتر تحک کرسی اهی آزاداندیشی از مهم رتین مسائل مطروهح توسط اعضای  اتحادهی ا

شتی، دکتر قربازناده مدری فرهنگی معا ر دکتر آیتی معاون دانشجویی، فرهنگی، دکتر شریعتی اقئم مقام معاونت بهدا ونت دانشجویی، دکتر جمال الدینی مشاور گفتنی است رد این دیدا

شت، دکتر حسینی مدری روابط عمومی، افطمه زعفرانی مشاور وزری   .رد امور مامایی و دکتر پیری معاون اداره کل دفتر وزراتی حضور دادنتشامور جواانن وزری بهدا
 

د  :عکس اهی مربوط هب رویدا
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