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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز هزکش ػلوی کارتزدی هطْذ
عنوان طرح:

کارگاُ ػکاسی سِ تؼذی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی ٌّزجَیاى ٍ داًطجَیاى ػالقِ هٌذ تِ ػکاسی تا سثک ّای ًَیي ػکاسی ٍ کسة تجزتِ
ایجاد سهیٌِ ّوکاری داًطجَیاى ػالقِ هٌذ ٍ تَاًوٌذ تا هزاکش پیطزفتِ ػکاسی
ایجاد سهیٌِ آهَسضی تا کوتزیي ّشیٌِ ٍ تیطتزیي اهکاًات تا تَاًایی آسهَى ٍ خطا ٍ کسة تجزتِ
خالصه طرح :
طیف رٍس افشٍى اقثال تِ ػکاسیّ ،وِ گیز ضذى ٍ دستزسی آساى تِ ٍاسطِ دٍرتیي ّا ٍ گَضی ّای ّوزاُ هختلف؛ لشٍم ارایِ آهَسش ٍ
رٍش کار ػالقِ هٌذاى را ایجاب هی کٌذ .ػکاسی ٌّزی کارتزدی است کِ تا تَجِ تِ گستزش فضای رساًِ ّا در سهاى حال تْزُ تزداری
ّای هتٌَػی اس آى هی تَاى ًوَد اس حذاقل ّایی چَى داضتي ػکس ّایی هٌاسة تِ صَرت ضخصی تا حذاکثزّایی ّوچَى تاسارکار
گستزدُ ٍ حزفِ ای کارتزد در گزایص ّای گًَاگَى را هی تَاى اًتظار داضت .ساسهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی خزاساى رضَی تا
ّوکاری ًگارخاًِ ضْز فزًگ ٍ گزٍُ فزٌّگی ٌّزی آسرم در ًظز دارًذ کارگاُ آهَسضی ػکاسی سِ تُؼذی آًالَگ را تزگشار ًوایٌذ .در ایي
کارگاُ کِ محمدرضا شاه پسند تذریس آى را تِ ػْذُ دارد آضٌایی اتتذایی تا ػکاسی سِ تؼذی ،اصَل پایِ ٍ فٌی ،ضٌاخت تجْیشات ٍ
اصَل اختصاصی ایي ًَع ػکاسی هَرد تحث قزار هی گیزًذ .کارگاُ در دٍ تخص حذاکثز  3ساػتِ تزگشار هی گزدد کِ در  3ساػت اٍل
تذریس تَسط استاد ٍ در  3ساػت دٍم تیطتز ارسیاتی ٍ پزسص ٍ پاسخ صَرت هی پذیزد .در پایاى کارگاٌُّ ،زجَیاى حاضز در کارگاُ،
در صَرت توایل هذرک تاییذُ کارگاُ تِ صَرت هطتزک اس ساسهاى داًطجَیاى ٍ ًگارخاًِ ضْز فزًگ تا هجَس ارضاد دریافت خَاٌّذ کزد.
ّشیٌِ ثثت ًام تزای ّز ًفز  40.000تَهاى هی تاضذ کِ الثتِ ثثت ًام تزای اػضای ػادی ٍ فؼال ساسهاى داًطجَیاى تخفیف دارد.
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مکان اجرا :

تاالر فزدٍسی هجتوغ دکتز ػلی ضزیؼتی

