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دفتر داًشکذُ پسشکی  : مجری طرح

 

صثحاًِ هعٌَی : عنوان طرح

 

                          سیاست ٍ اجتواع             علن ٍ اًذیشِ          کتاب ٍ کتاتخَاًیدیي ٍ قرآى        :سرفصل فعالیت

      فَق ترًاهِ              گردشگری علوی فرٌّگی           هحرٍهیت زدایی                            ادب ٍ ٌّر 
 

: اهداف طرح 

تا استفادُ از هٌاتع هعتثری چَى قرآى ٍ ًْج الثالغِ  (سثک زًذگی اسالهی)تیاى ّذفوٌذ ٍ طرح ریسی شذُ  هثاحج هعرفتی ٍ اخالقی 
 

: خالصه طرح 

پسشکی از رشتِ ّای داًشگاّی پرهشغلِ ٍ سٌگیي ترای داًشجَیاى تَدُ ٍ هتاسفاًِ حجن سٌگیي درٍس ٍ هطالة، گاُ داًشجَ را تِ کلی از 

در تْتریي حالت، یعٌی ٍجَد دغذغِ ٍ . غافل هی گرداًذ (...اجتواعی، فرٌّگی، دیٌی، سیاسی ٍ تصیرتی ٍ)دیگر ًیازّا ٍ دغذغِ ّای خَد 

احساس ًیاز تِ تحصیل چٌیي هثاحثی، فرصت اًذک ٍ فراّن ًشذى اهکاى حضَر در جلسات هتٌاسة، هاًع از پاسخگَیی صحیح داًشجَ تِ 

در « صثحاًِ هعٌَی»از ایي رٍ تا ّوکاری تسیج داًشجَیی داًشگاُ علَم پسشکی، اقذام تِ ترگساری جلساتی تا عٌَاى . ایي ًیاز هی شَد

ِ  هثثت ایي جلسات، زهاى ترگساری . ًوَدین (عج)هکاى تیوارستاى قائن  ٍ اختصار ٍ کَتاّی جلسات  (صثح7:30 الی7)شایذ هْوتریي ًقط

. تاشذ کِ اهکاى شرکت داًشجَیاى در ایي جلسات را پیش از شرٍع شیفت ّا ٍ کالس ّای رٍزاًِ فراّن هی کٌذ

: هثاحج ایي جلسات در اتتذا ٍ تِ صَرت کلی تِ شرح ریل ترًاهِ ریسی شذُ اًذ

ِ  )شرح ًْج الثالغِ، حجت االسالم فالح : شٌثِ ّا ٍ دٍشٌثِ ّا   ( حضرت تِ حارث63شرٍع تا ًاه

ِ  هتقیي از ًْج الثالغِ، حجت االسالم اتَیساًی: یکشٌثِ ّا   شرح خطث

 اًساى در هسیر آدهیت، تفسیر آیات هرتثط از قرآى کرین، حجت االسالم سَری: سِ شٌثِ ّا ٍ چْارشٌثِ ّا
 

 

 

 

 

 

 

 

 (عج)، تیوارستاى قائن (عج)هسجذ ٍلی عصر:   مکان اجرا  7، ّر رٍز ساعت 92تاتستاى : زمان اجرا 

 

 

 

 

 92کوتاه نوشت طرح های فرهنگی سال 

 سازمان دانشجویان

 17: شماره 

 1/4/92: تاریخ 

دارد : پیوست 

 


