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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هشوضی
عىًان طرح:

ایٌه صهستبى 3 69

سرفصل فعبلیت:

دیي ٍ لشآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

ػلن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اَداف طرح :
پبسخ ثِ ایي سَال وِ «تب چِ هیضاى ٍضؼیت فؼلی ًظبم ثب آسهبى ّبی اٍلیِ تطجیك داسد؟»
ثشسسی هْوتشیي چبلش ّبی پیش سٍی اًمالة اسالهی ٍ اسائِ ساُ وبس ثشای تجذیل ایي چبلش ّب ثِ فشصت
خالصٍ طرح :
اًمالة اسالهی ایشاى ثِ دلیل داشتي هبّیّت اسالهی ،هشدهی ٍ اًمالثی اص هْوتشیي سخذادّبی لشى ثیستتن ثتَد وتِ ثتب صحوتب ثستیبس ٍ
سیختِ شذى خَى ّبی ثسیبس ثِ ثوش سسیذ ٍ هطوئٌب ثشای حفظ آى ثیش اص آًچِ ثشای ثِ دست آهذى آى ّضیٌِ شتذُ استت ثبیتذ تتال
وشد .ثٌبثشایي لجل اص ّش چیض دس ایي ساُ ثبیذ ثِ شٌبسبیی چبلش ّب ٍ آفتب اًمتالة پشداختتِ ٍ دسصتذد حتل ٍ فصتل آى ثشآهتذ ٍ حتتی
چبلشْبی فشا سٍ سا ثِ فشصت تجذیل وشد  .دس حمیمتٍ ،جَد چبلش دس توبهی جَاهغ اهشی وبهال ثذیْی ٍ ثِ التضتبی َّیتت هتریتش ثشتش
ضشٍسی است .جَاهؼی وِ ایي چبلشْب سا ثِ ػٌَاى جضئی اص حیب سیبسی اجتوبػی خَد پزیشفتِاًذ ،هسلوب دس هْبس آًْب ٍ تجتذیل وتشدى
آى ثِ «فشصت» ثْتشیي وبسآهذی سا اص خَد ًشبى هیدٌّذ؛ ٍلی دس جَاهغ ووتش تَسؼِ یبفتِ ػتذم دسن ایتي چبلشتْب دس صهتبى هستبػذ،
سفتبس ًبٌّجبس دس ًَع ثشخَسد ثب آًْب ٍ ثؼضب تال ثشای هجبسصُ ثب آى ،ثبػث هیشَد تب چبلش ّبی اجتوبػی وتِ هبّیتتب اًىبسًبپتزیش استت،
ثسبى یه تْذیذ للوذاد شذُ ٍ دس ثشخَسد ثب آى ًِ تٌْب هْبس چبلش اهىبىپزیش ًشَد؛ ثلىِ هیذاى ثشای اص دست سفتي ّوِ فشصتتْب هْیتب
شَد .ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ شذ ٍ ثب فشض ایي هَضَع وِ اًمالة اسالهی ایشاى دس دِّ چْبسم فضبی جذیذی سا اص ًظش سیبسی ،اجتوبػی،
فشٌّگی ٍ التصبدی تجشثِ وشدُ ٍ ّوچٌبى خَاّذ وشد ،ستبد هشوضی سبصهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی خشاسبى سضَی ،دس ًظش داسد تتب
طجك سٌت ّش سبلِ ثب دیذی آسیت شٌبسبًِ ،ثب ثشگضاسی سلسلِ ًشست ّبیی ثب حضَس فؼبلیي جٌبح ّبی هختلف سیبسی وشَس ،دس دّتِ
فجش ،ثِ ثشسسی هْوتشیي چبلش ّبی پیش سٍی اًمالة اسالهی دس دِّ چْبسم ػوش آى ٍ ّوچٌیي ثِ ثبصشتٌبخت اّتذاو ٍ آسهتبى ّتبی
اٍلیِ اًمالة ٍ هیضاى دستیبثی ثِ آًْب ثپشداصد .الصم ثِ روش است طشح فَق الزوش ثب تَجِ ثِ صشفِ التصبدی ٍ فشاگیشی ثیشتتش هخبطجتبى،
جبیگضیي ّفتویي دٍسُ اسدٍی فجش شذُ است وِ ٍیژُ فؼبلیي فشٌّگی تَسط سبصهبى داًشجَیبى ٍ هذیشیت فشٌّگتی داًشتگبُ فشدٍستی
ثشگضاس هی شذ .هْوبى سَهیي ًشست اص ایي سلسلِ ًشست ّب دکتر علی شکوری راد (دثیشول حضة اتحبد هلت) خَاٌّذ ثَد.

زمبن اجرا :

69/11/11

مکبن اجرا :

تبالس سجبیی داًشىذُ ادثیب

عىًان

ردیف

مبلغ (ریبل)

1

تجلیرب (پَستش ،ثٌش ٍ پیبهه)

1.000.000

2

ثلیط سفت ٍ ثشگشت َّاپیوب (ً 1فش)

3.000.000

3

ّذیِ یبدثَد سخٌشاى جلسِ (ً 1فش)

600.000

4

اسىبى ٍ پزیشایی سخٌشاى جلسِ (ً 1فش)

5

حول ٍ ًمل ،هستٌذسبصی ٍ ...

1.000.000
100.000

6
7
جمع کل

1.000.000

مىببع تبمیه َسیىٍ :
سبیر مىببع بب ذکر وبم
دفتر مرکسی

مىبع
مبلغ (ریبل)

سبزمبن داوشجًیبن

خًدکفبء

0.000.000

داوشگبٌ فرديسی
2.000.000

دس صَس خَدوفبء ثَدى طشح ،چگًَگی تبهیي ّضیٌِ تَضیح دادُ شَد :

وبم ي امضبی مسئًل طرح
سضب للٌذسآثبدی

وظر کبرشىبس اجرایی طرح َب :

اجشای طشح ثب ششایط فَق هَسد تبییذ است.

مصًبٍ شًرای شعبٍ :

علیرضب حبتمی
معبين فرَىگی

