بِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

35
69/8/11
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ علَم اداسی ٍ التصادی
عنوان طرح:

کاسگاُ آهَصشی بَسس

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى با بَسس بِ عٌَاى یک باصاس تاثیشگزاس کشَس
افضایش آگاّی داًشجَیاى ًسبت بِ بَسس ٍ عَاهل تاثیشگزاس دس آى
خالصه طرح :
بَسس کلوِای فشاًسَی است کِ هعٌای آى دس صباى فشاًسِ کیف پَل هیباشذ .بشای شٌاخت بَسس ٍ آشٌایی بیشتش با آى بْترش اسرت اص
«باصاس» ٍ تعشیف آى ششٍع کٌین .دس یک تعشیف سادُ ،هیتَاى گفت کِ باصاس هکاًی است کِ دس آى خشیرذ ٍ فرشٍ ورَسم هریگیرشد ٍ
سادُتش ایي است کِ بگَیین ّشگاُ ششایطی فشاّن شَد کِ بیي خشیذاس ٍ فشٍشٌذُ سابطرِ بشلرشاس شرَد ٍ هعاهلرِای ورَسم پرزیشد براصاس
تشکیل شذُ است .دس باصاسّا بِ طَس کلی دٍ ًَع داسایی ،داساییّای ٍالعی ٍ داساییّای هالی ،هَسد هعاهلِ لرشاس هریگیشًرذ .داسایریّرای
ٍالعی ّواى داساییّای فیضیکی ّستٌذ هثل صهیي ،ساختواى ٍ اًَاع کاال هاًٌذ هاشیي ،لَاصم خاًگی ٍ  ....اها داساییّای هالی داساییّرای
کاغزی ٍ بْتش بگَیین اسٌادی ّستٌذ ،هثل سْام ٍ اٍساق هشاسکت .بَسس باصاسی است کِ دس آى داساییّای هختلرف هرَسد هعاهلرِ لرشاس
هیگیشد .بَسس اص طشیك جزب ٍ بِ کاس اًذاختي سشهایِّای ساکذ ،حجن سشهایِگرزاسی دس جاهعرِ سا براال هریبرشد .برَسس بریي عشضرِ
کٌٌذگاى ٍ تماضاکٌٌذگاى سشهایِ استباط بشلشاس هیکٌذ ٍ هعاهالم باصاس سشهایِ سا تٌظین هیًوایذّ .ن چٌیي برا لیورت گرزاسی سرْام ٍ
اٍساق بْاداس تا حذٍدی اص ًَساى شذیذ لیوتّا جلَگیشی هیکٌذ .بَسس هشدم سا بِ پساًذاص تشَیك ٍ بذیي ٍسریلِ باعر برِ کراسگیشی
پساًذاص هشدم دس فعالیتّای التصادی هیشَد .بَسس سشهایِ الصم بشای اجشای پشٍطُّای دٍلتی ٍ خصَوی سا فشاّن هیآٍسد .اص ایيسٍ ٍ
بشای آهادُ کشدى داًشجَیاى بشای ٍسٍد بِ ایي باصاس هْن،پس ٍ یا دس حیي دٍساى تحصیل خَد بشآى شذین کِ با بشگضاسی کاسگراُ آهرَص
بَسس دس  10جلسِ ٍسٍد داًشجَیاى بِ ایي باصاس هْن التصادی سا تسْیل کٌین .بِ ایي هٌظَس اص مهندس امیر دواچی (کاسگضاس بشجستِ
بَسس ٍ هذسس کاسگاُّای آهَص
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بَسس) دعَم بِ عول آٍسدُاین.
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سالي شَسای ساصهاى هشکضی جْادداًشگاّی

