
در صبح 11:20ساعت 12/3/92مورخ یکشنبه روز اولین جلسه هم اندیشی رابطین جوان واحدهاي تابعه دانشگاه، 
سالن شهید آوینی حوزه ریاست برگزار گردید. هدف از تشکیل این جلسه آشنایی با مشاوران جوان واحد هاي تحت 

پوشش و ارائه نظر در حوزه هاي ذیل بوده است.
هاي موجود و مرتبط با حوزه جوان در دانشگاهبیان چالش-1
ها و تحقق اهداف عالیه ناسب و اجرایی در راستاي مرتفع سازي چالشارائه راهکارها و پیشنهادات مت-2

دانشگاه
خصوص فعال سازي بیش از پیش حوزه مشاوران جوان در دانشگاهارائه پیشنهاد در-3

خدادادي مشاور جوان ریاست دانشگاه ضمن عرض خیر مقدم به رابطین در عصمت در ابتداي جلسه خانم دکتر 
ظر سالمت و امنیت غذایی توضیحاتی را ارائه نمودند و سپس رابطین ضمن معرفی خود و خصوص کارگروه متنا

.که اهم موارد ذکر شده در جلسه به قرار ذیل می باشدواحد مربوطه به بیان مسائل و مشکالت پرداختند
مشخص نبودن جایگاه اداري رابطین جوان در کلیه واحدهاي تابعه دانشگاه-
ارتقاء شغلی جوانانشفاف نبودن مسیرهاي-
ارتقاء سطح علمی همکاران در تمام سطوح به خصوص همکاران بهورز-
هاي آناندعوت از نخبگان و استفاده از ایده-
و استفاده از جوانان در  جوانانخصوص موضوعات مشاورحساس سازي مدیران ارشد به پایین در-

سطوح مختلف مدیریتی و اجرایی
فعالیت هاي مشاوران جوانجهت تحقق اهداف کارگروه و افزایش سطحتأکید بر امر پژوهش در -
هالینک بسیج جامعه پزشکی و امور بانوان در جهت همسان سازي فعالیت-
برگزاري جلسات به صورت منظم-
شفاف سازي وظایف رابطین و آشنایی اعضاء با شرح وظایف گروه-
با هدف هم اندیشی و تعامل بیشتراستانهاي دستگاهسایرازدعوت از مشاوران جوان -
هاي آموزشیبرگزاري کالس-
جلسه با ریاست دانشگاه-
...و-

، گالیکش، گنبد و نیز واحد گزینش، نظـرات  کتولعلی آبادهاي بهداشت و درمانشایان ذکر است رابطین شبکه
هاي فوق الذکر به صورت مکتوب ارائه نمودند.خود را در حوزه

دانشگاه علوم پزشکی
و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

سمه تعالیب

جلسه هم اندیشی رابطین مشاوران جوان 
سالن اجتماعات شهید آوینی حوزه ریاست
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