مرکز شکوفایی استعداد کودک و نوجوان روشا

نام تور:
روشا گردی (تور دانشگاه علوم پزشکی ایران)
توضیح تور:
این دفعه روشا می خواهد شما را به بازدید از دانشگاه علوم پزشکی ایران ببرد .آشنایی نوجوانان با دانشگاه و رشتههای
تحصیلی و تسهیالت و حمایتهای دانشگاه ،همچنین تعامل با افرادی که فقط چند سال جلوتر از آن ها هستند میتواند برای
نواندیشان انگیزه و باور قلبی ایجاد کند که با انگیزه ی بیشتری اهداف و رویاهای خود را دنبال کنند .باید بدانیم هرقدر هم که
خالق باشیم اگر انگیزه ی الزم برای تالش و روحیه شکست ناپذیری نداشته باشیم قوه ی خالقیت مان مسکوت می ماند.
حیف است! روشا هر اقدامی برای بروز خالقیت و پررنگ تر شدن انگیزه تان انجام می دهد! پس منتظر نمانید و برای ساختن
آینده ای روشن در تور دانشگاه گردی روشا شرکت کنید.
مخاطبین
مخاطبین این دوره دانش آموزان  12تا  18سال هستند.
هدف:
هدف از بازدید دانشگاه عبارتند از:
 آشنایی با رشته های پزشکی و پیراپزشکی جهت تعیین بهتر آینده تحصیلی و شغلی
 ایجاد انگیزه و تالش برای ورود به مراکز آموزش برتر و پیشرو
 انگیزه خدمت و به کارگیری استعدادها در محدوده ی جغرافیایی و در راستای خدمت به مردم
 هم افزایی علم و دانش و تجربه بین دانش آموزان و دانش جویان
 آشنایی با مراکز رشد ،شتاب دهنده ی کسب و کار و انواع حمایت ها از افراد صاحب ایده و صاحب تیم
 برقراری لینک های ارتباطی با هیئت علمی و دانشجویان و سایر دست اندرکاران دانشگاه با هدف پیشبرد
ایده ها و محصوالت و خدمات نواورانه دانش آموزان

سرفصل های آموزشی
برنامه
1

آشنایی با رشته ها ودانشکده های مختلف( پزشکی  -پیراپزشکی -علوم توانبخشی و )....و تعامل از نزدیک با
دانشجویان این رشته ها جهت برای بررسی وضعیت این رشته ها و شغل ها در ایران

2

بررسی آینده ی شغلی رشته های مختلف (کارگاه)

3

بازدید از مراکز رشد و واحدهای فناور به منظور استقرار آن ها در آینده

4

بازدید از آزمایشگاه ها ،پژوهشکده ها  ،مراکز تحقیقاتی و کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی ایران

5

شبکه سازی و هم افزایی بین دانشجویان و دانش آموزان با هدف رشد فردی و گروهی( پرسش و پاسخ)

6

عکس یادگاری

02166054958 – 66046018 - 66164670

info@roshaac.ir

www.roshaac.ir
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نکته:
 شروع تور دانشگاه ساعت  9صبح و خاتمه آن ساعت  12می باشد.لطفا با تدبیر والدین گرامی در ساعت مقرر
نواندیشان در محل برگزاری حاضر باشند.
 این بازدید برای نواندیشان گروه سنی  12تا  18سال مناسب است.
 والدین گرامی راس ساعت  12جلوی درب اصلی دانشگاه حضور داشته باشند تا با فرزندان خود دانشگاه را ترک
نمایند.
 یک روز قبل از ت ور دانشگاه ،با شما والدین گرامی جهت هماهنگی های الزم تماس برقرار می شود.
 جهت کسب اطالعات بیشتر شما می توانید با شماره تماس  66054958تماس حاصل فرمایید.
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