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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز هزوش علوی وبرثزدی هطْذ ٍ وطبٍرسی
عنوان طرح:

وبرگبُ عىبسی هستٌذ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آهَسش هجبًی عىبسی هستٌذ تب سبخت یه اثز ٍ تَاى تحلیل
تزثیت ًیزٍی داًطجَی عاللِ هٌذ ٍ فعبل
خالصه طرح :

اهزٍسُ عىبسی هستٌذ ثب فزا رفتي اس لبلتّبی سٌتی ،ثیص اس پیص ثِ رسبًِای ثزای ثیبىِ ٌّزی ثذل گطتِ ٍ عاللوٌذاًص را ثب هیلی ٍافز
ثِ سَی گبلزیّب ٍ هَسُّب هیوطبًذّ .ز چٌذ وِ ایي تغییز رٍیِ ًِ چٌذاى ًبگْبًی ،تأثیزات چطوگیزی ثز رٍی وبر عىبسبى ٍ
آصاًسّبی عىس هغجَعبتی گذاضتِ است ،اهب عىس هستٌذ ثِ هثبثِ اثز ٌّزی ضبًِ ثِ ضبًِ سبیز ٌّزّبی تجسوی در ارائِ هفبّین
هعبصز ،جبیگبّی در خَر تأهل در عزصِ ٌّزّبی سیجب ثزای خَد دست ٍ پب وزدُاست .وبرگبُ عىبسی هستٌذ هعبصز در پی ٍجَد
ظزفیتّبی هستٌذ ًگبراًِ جبهعِ ایزاًی سعی دارد تب ثب توزوش ثخطیذى ثِ فعبلیتّبی عىبسی ٌّزجَیبى در جْت دستیبثی ثِ
هجوَعِ عىس ّبی لبثل ارائِ در فضبّبی ًوبیطگبّی گبم ثزداردٌّ .زجَیبى در ایي وبرگبُ ضوي آضٌبیی ثب تعبریف گًَبگَى عىبسی
هستٌذ ،ایذُّبی ضخصی ضبى را در لبلت یه پزٍصُ عىبسی (ثب تَجِ ثِ ضزٍرت آگبّی اس هسبئل جبهعِضٌبختی ،فزٌّگی ٍ ٌّزی)
اجزایی وزدُ ٍ هجوَعِ عىسی هستٌذ ثب رٍیىزدی ٌّزی ًسجت ثِ هسبئل هعبصز خلك خَاٌّذ وزد ،وِ در پبیبى در صَرت فزاگیزی
هٌبست ٌّزجَیبى ٍ هٌبست ثَدى سغح ووی ٍ ویفی وبرگبُ ،ثِ هذت دٍ ّفتِ ثِ ٌّزجَیبى هْلت عىبسی دادُ خَاّذ ضذ ٍ ثعذ اس آى
ثب وبرضٌبسی ٍ داٍری عىسّب تَسظ استبدً ،وبیطگبّی اس آثبر آًبى ثب ّشیٌِ ضخصی خَدضبى ٍ حوبیت سبسهبى داًطجَیبى ثزگشار
خَاّذ ضذ .ثب تَجِ ثِ ایٌىِ عىبسی هستٌذ خَد ثِ تٌْبیی ّن اس هفَْم ّن اس سیجبیی ثزخَردار است ٍ ثِ دلیل آًىِ تصوین ثِ تزثیت
ًیزٍی وبرآسهَدُ ٍ هتخصص در یه ٍروطبح وَتبُ ٍ تخصصی هیثبضذ ،جلسبت ثب تذریس مجید شقایی فالح (وبرضٌبس هجسوِ
سبسی وبرضٌبس ارضذ التصبد ٌّز ،هذرس عىبسی ٍ هجسوِ سبسی ،وست همبم ّبی هتعذد در جطٌَارُ داخلی ٍ خبرجی) ،ثِ صَرت
تخصصی ٍارد ثحث عىبسی خیبثبًی ثِ صَرت تئَری ٍ عولی هیضًَذ ثِ ایي هٌظَر در وٌبر ثزرسی ٍ تحلیل آثبر عىبسبى هستٌذ
هعبصز ،سزفصلّبی سیز ثِ عٌَاى رئَس اصلی آهَسضی ،ضزح ٍ ثسظ دادُ خَاٌّذ ضذ  :آضٌبیی ثب هفَْم هعبصزیت ٌّز ،اّویت دیذگبُ
ٍ ًیت ٌّزهٌذ در عىبسی هستٌذ هعبصز ،ارتجبط عىبسی هستٌذ هعبصز ثب ًظزیِ ٍ ایذُ ،یبفتي ایذُ سزآغبس وٌص ٌّزی ،تىٌیهّبی
عىبسبًِ در راستبی اًتخبة سجه ٍ ًَع ثیبى ،اتَد ارسیبثی عولی ثزای حصَل اعویٌبى اس هسیز اجزایی ،ضٌبخت هخبعت ،پیص ثیٌی
ٍاوٌصّب ،اجزای ًْبیی ثب تَجِ ثِ آخزیي یبفتِّب ٍ  ...در پبیبى وبرگبُ ٌّزجَیبًی وِ تَسظ استبد هَرد تبییذ لزار ثگیزًذ هذرن تبییذُ
وبرگبُ دریبفت خَاٌّذ وزد.
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