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 بَسسکاسگاُ آهَصشی  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 یک باصاس تاثیشگزاس کشَسآشٌایی داًشجَیاى با بَسس بِ عٌَاى 

 افضایش آگاّی داًشجَیاى ًسبت بِ بَسس ٍ عَاهل تاثیشگزاس دس آى
 

 : خالصه طرح

با آى بْترش اسرت اص    یشتشب ییشٌاخت بَسس ٍ آشٌا ی. بشاباشذ یپَل ه یفآى دس صباى فشاًسِ ک یاست کِ هعٌا یفشاًسَ یا َسس کلوِب

ٍ  گیرشد  یٍ فرشٍ  ورَسم هر    یرذ است کِ دس آى خش یباصاس هکاً گفت کِ تَاى یسادُ، ه یفتعش یک. دس ینآى ششٍع کٌ یفٍ تعش «باصاس»

ِ  یذاسخش یيفشاّن شَد کِ ب یطیّشگاُ ششا یینبگَاست کِ  یيتش ا سادُ ِ     ٍ فشٍشٌذُ سابطر براصاس   یشدورَسم پرز   یا بشلرشاس شرَد ٍ هعاهلر

 ّرای  یری . داساگیشًرذ  یهَسد هعاهلِ لرشاس هر   ی،هال ّای ییٍ داسا یٍالع ّای ییداسا یی،دٍ ًَع داسا یشذُ است. دس باصاسّا بِ طَس کل یلتشک

 ّرای  ییداسا یهال ّای ییٍ .... اها داسا یلَاصم خاًگ یي،ساختواى ٍ اًَاع کاال هاًٌذ هاش یي،هثل صه ٌذّست یضیکیف ّای ییّواى داسا یٍالع

هختلرف هرَسد هعاهلرِ لرشاس      ّای ییاست کِ دس آى داسا یباصاس  ّستٌذ، هثل سْام ٍ اٍساق هشاسکت. بَسس یاسٌاد یینٍ بْتش بگَ یکاغز

عشضرِ   یيبر  برَسس  .برشد  یدس جاهعرِ سا براال هر    گرزاسی  یِساکذ، حجن سشها ّای یِذاختي سشهاجزب ٍ بِ کاس اً یكَسس اص طشب .گیشد یه

سرْام ٍ   یگرزاس  یورت برا ل  یي. ّن چًٌوایذ یه ینسا تٌظ یٍِ هعاهالم باصاس سشها کٌذ یاستباط بشلشاس ه یِکٌٌذگاى ٍ تماضاکٌٌذگاى سشها

 یشیباعر  برِ کراسگ    یلٍِسر  یيٍ بذ یكاًذاص تشَ هشدم سا بِ پس بَسس .کٌذ یه یشیجلَگ ّا یوتل یذاص ًَساى شذ یاٍساق بْاداس تا حذٍد

سٍ ٍ  اص ایي .آٍسد یسا فشاّن ه یٍ خصَو یدٍلت یّا پشٍطُ یاجشا یالصم بشا یِ. بَسس سشهاشَد یه یالتصاد ّای یتاًذاص هشدم دس فعال پس

بشآى شذین کِ با بشگضاسی کاسگراُ آهرَص    کشدى داًشجَیاى بشای ٍسٍد بِ ایي باصاس هْن،پس ٍ یا دس حیي دٍساى تحصیل خَد  بشای آهادُ

کاسگضاس بشجستِ ) مهندس امیر دواچیاص  بِ ایي هٌظَس ٍسٍد داًشجَیاى بِ ایي باصاس هْن التصادی سا تسْیل کٌین. جلسِ 10دس  بَسس

 این. دعَم بِ عول آٍسدُ (ّای آهَص  بَسس س ٍ هذسس کاسگاُبَس
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اًشگاّی ساصهاى هشکضی جْاددسالي شَسای    مکان اجرا : 69آباى ٍ آرس  : زمان اجرا

 69های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 35 شماره :

 11/8/69 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


