تا تَجِ تِ سیاست ولی داًطگاُ ّا هثٌی تش تشتیت ٍ پشٍسش استعذاد ّای تالمَُ داًطجَیاى ٍ ًیض تَاًوٌذ ساصی آًْا ،داًطگاُ جاهعِ علوی
واستشدی جْاد داًطگاّی اسان ًیض تا ّذف ایجاد ضشوت ّای داًص تٌیاى ٍ تا ایي تاٍس وِ ّش داًطجَ تَاى ایجاد واس آفشیٌی دس حَصُ وسة
ٍواس دس سضتِ خَد سا داسد ،لذم تشداضتِ ٍ ها ًیض دس اًجوي علوی گشٍُ هذیشیت ایي داًطگاُ ،اّذاف فَق سا دس الَیت خظ هطی اًجوي دس ًظش
گشفتِ ٍ تا ّذف تثییي سیاست ّای فَق تِ دًثال ضٌاسایی داًطجَیاى هستعذی وِ داسای تخػع خاغی دس صهیٌِ ّای هختلف تَدُ ٍ تَاًایی
آهَصش تِ سایش داًطجَیاى سا داسًذ ،تَدُ این ٍ ًیض الذام تِ فعالیت ّایی دس جْت سَق دادى داًطجَیاى خالق ٍ داسای ایذُ دس صهیٌِ هذیشیت،
تِ سوت ایجاد تستشی هٌاسة تشای سساًذى ایذُ خَد تِ هشحلِ اجشا ٍ دسآهذصایی ًوَدُ این تا خذهتی ًیض تِ جاهعِ خَد وشدُ تاضٌذ.
عَاهل داًطگاُ تا جایی وِ تشای ایي هشوض همذٍس تَدُ دس جْت ووه ٍ تطَیك ٍ ایجاد اًگیضُ دس داًطجَیاى خالق ٍ ًیض تستش ساصی تشای
ایجاد اضتغال دس سضتِ هَسد تحػیل لذم تشداضتِ اًذ ٍ آًاى سا تِ ایي تاٍس سساًذُ اًذ وِ یه داًطجَ پس اص اتوام دٍسُء تحػیل خَد ًثایذ
هٌتظش یه ضغل دٍلتی تاضذ تلىِ هی تَاًذ تا استفادُ اص هْاست ّا ٍ تخػع خَد ٍ دیگش دٍستاى گاهی هْن ٍ پَیا تِ سَی ایجاد اضتغال ٍ
دسآهذصایی تشای خَد ٍ جَاًاى دیگش تشداسًذ ٍ ها ًیض اهیذٍاسین ،تا ایي گام ّای وَچه ٍ پیَستِ ای وِ اًجوي علوی هذیشیت دس ایي خػَظ
تشداضتِ ،آیٌذُ ای سٍضي ٍ پش ثوش تشای جاهعِ ٍ جَاًاى پیص سٍ داضتِ تاضین.

اهداف تشکیل انجمن های علمی-دانشجویی:

 استمای داًص ٍ ایجاد هْاست دس صهیٌِ ّای هذیشتی آضٌایی داًطجَیاى تا تاصاس واس هذیشیت ایجاد استثاط تیي داًص داًطگاّی ٍ داًص هَسد ًیاص هطاغل ایجاد اًگیضُ تشای ساُ اًذاصی وسة ٍ واس ّای داًطجَیی ایجاد تستشی هٌاسة تشای داًطجَیاى پژٍّطگش استعذاد یاتی ٍ پشٍسش افشاد خالق دس تیي داًطجَیاى ایجاد ضشایظ هٌاسة تشای واسآفشیٌی ٍدسآهذصایی تَسظ داًطجَیاى دسجاهعِ ٍ جزب جَاًاى دیگش دسعشغِ اضتغال هٌاظشُ ٍ ًمذ علوی ّن اًذیطی ٍ ًطستْای تخػػی هغالعات ٍ پژٍّص ّای علوی ًطش ٍ تشٍیج یافتِ ّای علوی فعالیتْای ووه آهَصضی -تشگضاسی دٍسُ ّای آهَصضی تىویلی ٍ تمَیتی ٍ تطىیل واسگاّْای تخػػی

 تشگضاسی ٍ ّوىاسی دس اجشای جطٌَاسُ ّا ،وٌفشاًس ّا ٍ هساتمات علوی اعالع سساًی دسخػَظ ولیِ فعالیتْای هشتثظ تا اّذاف اًجوي افضایص هطاسوت ٍ سلاتت داًطجَیاى دس فعالیتْای علوی جوعی ٍ ًْادیٌِ ساختي ایي فعالیتْا تمَیت ٍ تحىین پیًَذّای ًظام آهَصش عالی تا تخص ّای هختلف جاهعِ تعویك داًص ٍ تیٌص علوی داًطجَیاى تا تْشُ گیشی اص تَاى علوی اعضای ّیات علویبرنامه های اجرا شده و دستاوردهای بدست آمده توسط انجمن علمی –دانشجویی مرکز:

 تشگضاسی واسگاُ ّای آهَصضی ضشوت اعضا اًجوي علوی دس تَسّای واسآفشیٌی ّوىاسی اعضا اًجوي دس جْت ساُ اًذاصی وافِ ایذُ هشوض آهَصش عالی جْاد داًطگاّی اسان تشپایی ًوایطگاُ اضتغال ،واسآفشیٌی ٍ وسة ٍ واسّای فٌاٍساًِ دس هشوض آهَصش علوی واستشدی جْادداًطگاّی اساناعضاء انجمن علمی گروه مدیریت مرکز جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک:

 پشیا صسضىی هایذُ هیشصاخاًی صّشا سحین پَس-عاّشُ غَفیاًی

اعضاء انجمن علمی گروه صنعت مرکز جامع علمی کاربردی جهاد دانشگاهی اراک:

 حویذسضا آرسًیاد علی ضشیفی ًیستاًی پَسیا صاسعی-هحوذ صاسعی

