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 "دانشگاه پیوسته در خدمت دانش آموختگان و دانش آموختگان همواره در کنار دانشگاه "ما دانش آموختگان صدرا با شعار 

ه هاي مختلف براي هر کدام از این فعالیت ها به می خواهیم در تعامل با دانشگاه فعالیت هاي زیر را از طریق تشکیل کارگرو
انجام رسانیم، لذا تقاضا داریم دانش آموختگان عزیزي که حاضر به همکاري در هر کدام از فعالیتهاي مذکور می باشند 

و  40445747با تلفن  فرزانه هدایت مسئول ساماندهی دانش آموختگان سرکار خانم آمادگی خود را از طریق
 .اعالم نمایند  farzaneh.hedayat2007@yahoo.com  ایمیل و 111خلی دا 44748554

 
 به ،ایجاد هم افزایی در این ارتباط قرار دادن دانشگاه به نوعی به محل تبادل ارتباطات و اطالعات حرفه اي خود و -1

 .حرفه اي خود توقوان پاعبارت دیگر استفاده از دانشگاه به عن

برقراري ارتباط تنگاتنگ علمی با اساتید مرتبط با حوزه فعالیت خود در جهت رفع مشکالت و سواالت حرفه اي که  -2
 خود R&D به عبارت دیگر استفاده از دانشگاه به عنوان واحد ،با آن مواجه می شویم

به اشتراك گذاشتن تجربیات ارزشمند حرفه اي خود در قالب محتواهاي آموزشی، وبینارها، فیلم هاي مهارتی  -3
 مرتبط با حرفه و غیره در وب سایت دانشگاه 

ایجاد امکان کارورزي حین تحصیل در محیط هاي کاري خود براي دانشجویان در حال تحصیل در جهت افزایش  -4
 هانمندي هاي آنمهارت ها و توا

 در حرفه توسط دانشگاهبه روز کردن خود ایجاد بستر مناسب براي  -5

 ي تاثیر گذاري در حرفه در سطح جامعهایجاد بستر مناسب برا -6

 آموختگان دانشگاه  اسایی و برقراري ارتباط بین دانششن -7

 کمک به کاریابی براي فارغ التحصیالن -8

 شجویان در حال تحصیلداناز تقویت صندوق قرض الحسنه مهر صدرا براي دست گیري  -9
 

هاي خود را به همان در همین راستا از هر نوع فعالیت سازنده دیگر نیز استقبال می شود لذا لطف نموده و پیشنهاد
 .اضافه شود باالتا پس از بررسی به لیست  ارسال نمائیددر فوق  ایمیل اعالم شده

حاصل از آن از طریق همین سایت به اطالع همه دانش ضمناً پس از تشکیل هر کارگروه اقدامات انجام شده و نتایج 
 .آموختگان عزیز رسانیده خواهد شد
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