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 داسٍسبصی ٍ دفبتش پیشاپضضکی، بْذاضت مجری طرح:

 

 اسدٍی هْش پضضکی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًبهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ذیهستقین بب داًطجَیبى جذایجبد سابطِ ًضدیک ٍ ٍ صهیٌِ ّبی فعبلیت آى ٍ آضٌبیی داًطجَیبى جذیذ الَسٍد بب سبصهبى داًطجَیبى 
 

 : خالصه طرح

سٍصّبی آغبصیي سبل تحصیلی  ،اص آى جبیی کِ بْتشیي صهبى بشای جزة اعضبی جذیذ ٍ عالقِ هٌذاى بِ فعبلیت دس تطکل ّبی داًطجَیی

ست، قصذ داسین تب بب هعشفی کشدى سبصهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی ٍ صهیٌِ ّبی فعبلیتی آى بِ داًطجَیبى، ایي هسیش سا ّوَاستش 

یی کِ هحتَیبت آى دس اداهِ رکش هی ضَد، بِ داًطجَیبى جذیذالَسٍد تَسط بستِ ّبهْن بشآى ضذین تب بب اسائِ  کٌین. بشای تحقق ایي

 هذ گَیی بِ آًبى، فشایٌذ عضَیت ٍ ّوکبسی دس سبصهبى داًطجَیبى سا سشعت بخطین. بهسئَل دفتش ّش داًطکذُ، عالٍُ بش خَض

َ  ٍ یک  یک عذد کتبة، 59ضاسش عولکشد سبصهبى دس سبل ، کتببچِ گیک بشگِ عضَیتبستِ ّب ضبهل : هحتَا  سابصهبى   یخَدکبس باب لَگا

 سبک دستی هقَایی بب لَگَ سبصهبى داًطجَیبىطجَیبى دس یک داً

کتبة ّبیی کِ قشاس اسات دس ایاي پاک ّاب قاشاس بگیاشد،        بب ّوبٌّگی ّبی اًجبم ضذُ بب فشٍضگبُ کتبة جْبدداًطگبّی، الصم بِ رکش است

 ى خشیذاسی هی ضَد ٍ بِ صَست سًذٍم دس ایي پک ّب قشاس هی گیشد.تحت ضص عٌَا

 سیچبسد ببخًَضتِ ی  «هشغ دسیبیی جبًبتبى»

 هَضٌِ ی جشج اٍسٍل «هضسعِ حیَاًبت»

 ًَضتِ ی سابشت ٍستب «خلیج»

 ًَضتِ ی پببلَ ًشٍدا «خٌذُ ات سا ًِ ،بگیشاص هي َّسا سا »

 سبى ًَسٍصیًَضتِ ی اح« بطبلت»

 ًَضتِ بضسگ ًبدس صاد «سیبست ٍ اخالق ، تشبیت،دس ببة دهَکشاسی»
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ پضضکی یشاپضضکیپداسٍسبصی،داًطکذُ بْذاضت،     مکان اجرا : 13/7/59الی  10/7/59       : زمان اجرا

 69های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 33 شماره :

 29/9/59 تاریخ :

 ًذاسد ست :پیو

 


