تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :

39
59/7/6

پیوست :

ًذاسد

 ...تاریخ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ پضشکی
عنوان طرح:

تَس هْش پضشکی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى جذیذالَسٍد تا دفتش داًشکذُ ٍ تشًاهِ ّای آى
عضَگیشی ّذفوٌذ اص هیاى داًشجَیاى تاصُ ٍاسد ٍ عالقوٌذ
خالصه طرح :
یقیٌا هعشفی هفیذ دف تش ،طشح ّا ٍ حیطِ ّای فعالیت آى ًقش تسضایی دس جزب ّذفوٌذ ًیشٍی عالقوٌذ ٍ فعال داسد .تَس
جذیذالَسٍدّا دس داًشکذُ پضشکی ،یکی اص تْتشیي فشصت ّا جْت هعشفی دفتش تِ داًشجَیاى جذیذ هی تاشذ .تا تشگضاسی آصهایشی
تشًاهِ ٍیژُ استقثال اص داًشجَیاى جذیذ طی دٍ سال گزشتِ دس دفتش ٍ دسیافت تاصخَسد تسیاس هثثت تِ طَسی کِ اکثش اعضای فعال دفتش
سا افشاد جذیذالَسٍد هتاثش اص آى تشًاهِ تشکیل هی دٌّذ ،تصوین تِ تشگضاسی هجذد ٍ هفصل ایي تشًاهِ گشفتین.
پس اص کسة عٌَاى تْتشیي ایستگاُ دس چٌذ دٍسُ اخیش ٍ دسیافت تاصخَسد هثثت اص داًشجَیاى دس ًظشسٌجی ّا ،تصوین تِ حفظ ساختاس
کلی تشًاهِ ّا ٍ افضٍدى ٍ تکویل تخش ّای هختلف ،تا توشکض تِ جزب ّذفوٌذ ًیشٍ دس تشًاهِ ّای آتی گشفتِ شذ .عٌاٍیي تشًاهِ ّای
دفتش دس هشاسن استقثال اص ایي قشاس هی تاشذ  :هعشفی ٍ آشٌایی کلی تا تشًاهِ ّای دفتش ،هعشفی تشًاهِ ّای خیشیِ دس گزشتِ ٍ آیٌذُ
(تاصاسچِ ّای خیشیِ ساالًِ ،تاصدیذّا ،طشح تیواسستاى دٍستذاس کَدک ٍ تاصی دسهاًی) ،هعشفی پٌل ّای ّفتگی هکالوِ صتاى (پٌل ّای
حضَسی ٍ هجاصی) ،کتاتخاًِ دفتش ٍ جلسات ٍ تحث ّای ّفتگی تا هحَس کتاتخَاًی ،تشًاهِ ّای ٍسصشی تشم آتی ،اسدٍّا ٍ تشًاهِ ّای
تفشیحی ٍ ّویٌطَس تشًاهِ ّای اجتواعی ٍ حَصُ اًذیشِ کِ ّوگی هختصشا ٍ الثتِ تا رکش هثال هعشفی خَاّذشذّ .وچٌیي پکیجی
حاٍی فشم اّذای عضَ ٍ دعَتٌاهِ تِ اٍلیي پٌل هکالوِ صتاى ًیض تِ تواهی داًشجَیاى جذیذالَسٍد اعطا خَاّذشذ .تِ عالٍُ پزیشایی
هختصش ٍ هتفاٍتی ًیض تشای دٍستاى تْیِ خَاّذ شذ.

زمان اجرا :

هْش 59

مکان اجرا :

دفتش داًشکذُ پضشکی

