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 هْشتاساى واًَى اسدٍّای جْادی مجری طرح:

 

 آٍاص الفثا عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ          وتاب ٍ وتاتخَاًی             لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 وطَس دس هٌاطك هحشٍم یتٍ تشت ینًظام تؼلووی ٍ ویفی َسؼِ تالش دس هسیش ت

 هذسسِ ساص یصاًذ یهً یشیيٍ خ یىَواسً یّا ٍ جزب اًساى ییضٌاسا
 

 : خالصه طرح

وِ اص تشخی تی ػذالتی ّای جاهؼِ دچاس هطکىال  فشاٍاًکی    افشادیدس جاهؼِ ای وِ سخي اص ػذالت هی گَیین تی ضه ًوی تَاى ٍجَد 

هسکلوا   .اٍلیِ تشیي حمَق ػوَهی ًیکض هحشٍهٌکذ  ضذُ اًذ سا اًىاس وشد. خاًَادُ ّایی وِ دچاس اًَاع فمش گشدیذُ ٍ حتی دس تؼضی هَاسد اص 

 اٍلیِ تشًی حمَق هطشٍحِ است.حك تحصیل یىی اص 

دس پی تاصدیذ اػضای واًَى اسدٍّای جْادی هْشتاساى اص سٍستاّای هحشٍم استاى سیستاى ٍ تلَچستاى ٍ تِ خصَظ ضْشسکتاى وٌکاسن    

پس اص هطَس  ّای صَس  گشفتِ تا هذیشیت آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى وٌاسن ٍ ّوچٌیي تؼذادی اص خیشیي هذسسِ ساص  تصکوین تکِ   

دس سٍستای تیشاگٌذ ضْشستاى وٌاسن گشفتِ است. ایي سٍستا تکا داسا تکَدى   آٍسی ووه اص اساتیذ ٍ خیشیي تشای ساخت هذسسِ ای  جوغ

داًص آهَص فالذ فضای آهَصضی هی تاضذ ٍ داًص آهَصاى دس وپش تحصیل هی وٌٌذ. تا هطَس  ٍ ًظش ساصهاى ًَساصی هکذاس    30تیص اص 

هیلیَى تَهاى ًیکاص اسکت وکِ سکؼی      100والسِ دس ایي سٍستا  ّضیٌِ ای تالغ تش  2ای ساخت هذسسِ ای استاى سیستاى ٍ تلَچستاى  تش

پیص تیٌی هی ضَد  تا یاسی خذاًٍکذ هتؼکا   تکا آ کاص     تَهاًی اص طشیك خیشیي جوغ آٍسی ضَد.  25000سْن  4000خَاّذ ضذ دس لالة 

  تا پایایي فصل سشها  تا جوغ آٍسی هثالغ اٍلیِ  ساخت ایي هجوَػِ ضشٍع ضکَد ٍ تکا   66تثلیغا  ٍ سایضًی ّای داًطگاّی اص اسدیثْطت 

ی ایي طشح اص طشیك واًا  تلگشام تکِ  تِ تْشُ تشداسی تشسذ. الصم تِ روش است ولیِ اطالػا  هالی ٍ اجشای 69 – 66پیص اص سا  تحصیلی 

اطالع ولیِ افشاد خَاّذ سسیذ. ّوچٌیي چٌاًچِ هثلغ هَسد ًیاص تشای آ اص ٍ اتوام پشٍطُ تاهیي ًطَد  هثالغ جوغ آٍسی ضذُ تشای ساصهاى 

 ًَساصی هذاس  استاى تشای ّضیٌِ دس یىی دیگش اص هذاس  ًیاصهٌذ آى هٌطمِ ٍاسیض خَاّذ ضذ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًطگاُ ّا ٍ هَسسا  آهَش ػالی هطْذ   مکان اجرا : 66اسدیثْطت  : ان اجرازم

 69های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 16 شماره :

 31/1/66 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


