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 ستبد هشکضی مجری طرح:

 

 )استبًی( بىهسبثمبت هٌبظشُ داًطجَیدٍسُ  ضطویي عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 صهیٌِ سبصی ثشای ضکل گیشی تفکش خالق ٍ ًمبد دس هیبى داًطجَیبىٍ  سضذ ٍ ضکَفبیی فشٌّگ گفت ٍگَ

 یص ثِ استمبء داًص ٍ آگبّیجْت گشاداًطجَیی ایجبد اًگیضُ دس جبهؼِ 

 آهَصش هسبئل ٍ هطبلت ػلوی ثِ صَست جزاة، لبثل پزیشش ٍ اثشثخص
 

 : خالصه طرح

لشًْبست کِ هٌبظشُ ٍ گفت ٍگَ سٍضی فشاگیش ثشای طشح، ًمذ ٍ ثشسسی هسبئل ٍ ًظشیِ ّبست. داًطوٌذاى، ػبلوبى، سیبستوذاساى ٍ 

ثشگضاسی هسبثمبت ذ. ستشش ٍ اصالح آى ثِ تمَیت گفت ٍگَ ٍ ثحث اّتوبم ٍسصیذُ اًداًطگبّیبى ثشای ثیبى ًظشیبت خَد ٍ ثسط ٍ گ

داًطگبّی ثشای استمبء فشٌّگ گفت ٍگَ ٍ ثسط ٍ گستشش ثحث ػلوی است.   هٌبظشُ دس ثیي داًطجَیبى ًیض اص جولِ توْیذات جبهؼِ

خشاسبى تَسط سبصهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی  َساستبًْبی خشاسبى ٍ هٌطمِ ضشق کطپس اص ثشگضاسی هَفك ایي هسبثمبت دس سطح 

تَسط سبصهبى داًطجَیبى دس  بىهسبثمبت هٌبظشُ داًطجَیدٍسُ  ضطویيدس ًظش است تب هشحلِ استبًی ، 59 آثبىٍ دس اسدیجْطت  سضَی

َلی ثَدُ ٍ الضاهب ًتبیج الصم ثِ رکش است ّذف اصلی ایي هسبثمبت تشٍیج فشٌّگ گفتگَ ٍ هٌبظشُ اص سطح استبى خشاسبى ثشگضاس ضَد.

ضیَُ اجشایی ثذیي تشتیت است کِ پس اص اػالى  حبصل اص ّشیک اص هٌبظشات ثِ لحبظ هحتَایی هَسد تبییذ ایي هجوَػِ ًوی ثبضذ.

گشٍُ ٍ  22ّفتِ(، گشٍُ ّبی داٍطلت ثجت ًبم خَاٌّذ ضذ )پیص ثیٌی ثجت ًبم  2فشاخَاى ػوَهی دس داًطگبُ ّبی خشاسبى )ثِ هذت 

یک چْبسم هشحلِ همذهبتی،  چْبسپس اص ثشگضاسی کالس تَجیْی ٍ کبسگبُ آهَصضی، هسبثمبت دس  .گشٍُ( 61بهِ سیضی ثشای ضشکت ثشً

ثب حضَس  ٍ ًیوِ ًْبیی ، هشحلِ یک چْبسم ًْبییدٍ سٍص پیبپیًیوِ ًْبیی ٍ ًْبیی ثشگضاس خَاّذ ضذ. هسبثمبت هشحلِ همذهبتی دس ًْبیی، 

ثشگضاس خَاّذ ّفتِ آیٌذُ  اص سٍص یکفیٌبل ثِ ّوشاُ هشاسن اختتبهیِ دس ٍ  ًْبیی شحلِثشگضاس هی ضَد ٍ ه ٍ چْبسم سَم ّبیتین دس سٍص 8

دلیمِ است کِ ثِ یک  22صهبى ّش هسبثمِ د. ضَ ثشگضاس هیًفشُ )دس کلیِ همبطغ(  2گشٍُ ّبی ٍ دس  تک حزفیهسبثمبت ثِ صَست  ضذ.

ثشای ّش گشٍُ تفکیک ضذُ  (ًتیجِ گیشی)دلیمِ ای  2ٍ یک فشصت  (فبع)د دلیمِ ای 2دٍ فشصت  ،(طشح هسألِ) دلیمِ ای 1فشصت 

 ثشخی ًکبت اجشایی دیگش یذثي ضشح است : ت. اس

 داٍس ثشای آى هسبثمِ لحبظ خَاّذ ضذ.  سِضذُ ٍ هجوَع اهتیبصّبی ّش لضبٍت  اص ّئیت داٍساى داٍس 2ّش هسبثمِ تَسط  -

 .اًتخبة خَاّذ ضذٌّگبم ثجت ًبم ثِ اختیبس گشٍُ ّب گشٍُ دس ًمص هخبلف یب هَافك  جبیگبُ ّشهَضَػبت ٍ  -

تخبة هیطَد ٍ ثب ًظبست دفتش هشکضی  ٍ هطَست کبسضٌبسبى هسبئل سٍص جبهؼِ، ثب تَجِ ثِ تجشثِ ّبی پیطیيهَضَػبت هسبثمِ  -  .ًا

 

 

 

 ًطگبُ فشدٍسیدا ػلَم پبیِداًطکذُ    مکان اجرا : 51اسدیجْطت  زمان اجرا :

 

 69های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 6 شماره :

 62/6/51 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


