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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

ًطست ّن اًذیطی ّوکاساى ًطشیِ ٍلایغ اتفالیِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تؼاهل ّوکاساى ًطشیِ ،تجذیذ دیذاس ٍ ایجاد صویویت تیي اػضای جذیذ ٍ لذین
تشسسی آسا ٍ ًظشات کلیِ اػضا دس ساتطِ تا فؼالیت ّای گزضتِ ٍ جذیذ ًطشیِ ٍ ّوچٌیي تاص تؼشیف تشخی تخص ّای ًطشیِ
اسائِ گضاسش فؼالیت ّا ٍ ػٌاٍیي ًطشیِ دس سال گزضتِ ٍ گفت ٍ ضٌَد پیشاهَى چطن اًذاص پیص سٍی ساصهاى
ًمذ ٍ تشسسی ػولکشد ًطشیِ ٍ اخز پیطٌْادات فؼالیي گزضتِ ٍ حال ساصهاى جْت تْثَد تیص اص پیص فؼالیت ّای آى
خالصه طرح :
اصل اًتمادپزیشی یکی اص اصلی تشیي اصَلی است کِ ّش هجوَػِ ای کِ تخَاّذ ضاّذ پیطشفت ٍ تؼالی خَد تاضذّ ،وَاسُ تایذ ایي اصلل
سا ًصة الؼیي خَد لشاس دّذ ٍ تا ضٌیذى ٍ پزیشش ًمذّا ٍ ًظشّای هختلف ٍ تؼضا هخالف ،اهکاى سضذ ٍ تَسؼِ فؼالیت ّلایص سا فلشاّن
ًوایذ .فشاهَضی ٍ ًسیاى ایي اصل تٌیادیً ،تیجِ ای جض سکَد ٍ سخَت ٍ دسجاصدى ٍ دس ًْایت اضوحالل ًذاسد ٍ ّش ًْاد ٍ سلاصهاًی کلِ
دس تشٍی ًمذ تثٌذد فی الَالغ فشهاى خَدکطی خَیطتي سا صادس ًوَدُ است .ساصهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی ،تِ ػٌلَاى هجوَػلِ ای
داًطجَیی ٍ فؼال دس ػشصِ ّای هختلف فشٌّگیً ،یض اص اصل تاال هستثٌی ًثَدُ ،لزا دس ًظش داسد تا تا تشگضاسی ًطستی ،تِ ًمذ ٍ تشسسلی
ػولکشد ًطشیِ خَد تپشداصد ٍ اص ایي طشیك گاهی دس جْت تْثَد ٍ ًوَ ػولکشد خَد تشداسد .الصم تِ رکش است ،جْت ّشچلِ پشتلاس کلشدى
تیطتش ایي ًطست ٍ سسیذى تِ ًتایج تْتش ٍ اصَلی تش ،لشاس تش ایي ضذ تا دس ایي ًطست ،اص کلیِ ّوکاساى ًطشیِ طی یل سلال گزضلتِ
دػَت تِ ػول آیذ .جضئیات پیص تیٌی ضذُ تشای ایي تشًاهِ تِ ضشح ریل است :
اتتذا تِ هذت تمشیثی  40دلیمِ ،گضاسضی اص فؼالیت ّای صَست گشفتِ ،تِ صَست کیفی ٍ کوی اسائِ خَاّذ ضلذ ،پلا اص آى تلشای کلیلِ
اػضای حاضش دس جلسِ (دس صَست توایل) صهاًی لشاس خَاّذ گشفت تا ًظشات خَد سا پیشاهَى ػولکشد کللی ًطلشیِ ،آیلیي ًاهلِ داخللی،
تخص ّای پیطٌْادی ٍ  ...اسائِ دٌّذ .دس پایاى جلسِ ًیض ّذیِ ای تِ سسن یادتَد تِ کلیِ حاضشیي اّذا ضذُ ٍ هشاسن تلا صلشن ًْلاس تلِ
پایاى خَاّذ سسیذ.
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مکان اجرا :

سالي ضَسای ساصهاى هشکضی

