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

31
31/66/39
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ پضشکی
عنوان طرح:

تاصاسچِ خیشیِ ّن ًفس

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشٍیج کاس خیش دس جاهعِ تِ ٍیژُ داًشجَیاى ٍ تلمیي حس حوایت تِ داًشجَیاى اص طشیك ایجاد فعالیت سالن
هعشفی ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی ٍ جزب داًشجَیاى عاللوٌذ
خالصه طرح :
اهام تالش(ع)  :کاس خیش ٍ صذلِ ،فمش سا هی تشد ،تش عوش هی افضایذ ٍ ّفتاد هشگ تذ سا اص صاحة خَد دٍس هی کٌذ.
تا تَجِ تِ تاکیذ فشاٍاى دیي هثیي اسالم ترش ترشٍیج کراس خیرش دس جاهعرِ ٍ رشٍسش گنرتش آى ترِ ٍیرژُ دس هیراى ًنر جرَاى ،ترش
آى شررذین ت را ّوچررَى سررالیاى گزشررتِ ،رروي تشطررشا سرراختي ًررَالر آى ،تررا تشگررضاسی تاصاسچررِ خیشیررِ ای دس سٍص ّررای پایرراًی
سال ،6931اهکاى هشاسکت داًشرجَیاى دس تشگرزاسی تاصاسچرِ ای ترِ ًفرل فعالیرت ّرای خیشیرِ سا فرشاّن آٍسیرن .الصم ترِ رکرش اسرت
تشًاهِ سیضی ایي طشح پس اص تشگرضاسی جلنراتی ترا اعدرا دفترش پضشرکی ترِ اًجرام سسریذُ اسرت .فرشٍ هحورَالش ًرَسٍصی (سرثضُ،
هاّی ٍ سایش ًواد ّای ّفت سریي ،تْیرِ شرذُ تَسری ترین اجشایری تاصاسچرِ) ترِ ّورشاُ هرَاد یرزایی هختلر (آ  ،عذسری ،دسرش،
پیشاشکی ٍ  )...کِ تَسی داًشجَیاى تْیِ خَاّرذ شرذ ،اص جولرِ تخره ّرای ایري تاصاسچرِ خَاّرذ ترَد .ترا تَجرِ ترِ اّرذاا خیشیرِ
طررشح سررعی هرری شررَد دس تْیررِ الررالم فشٍشرری تاصاسچررِ ،حترری االهکرراى اص اتتکرراساش افررشاد گررشٍُ اسررتفادُ شررَد ٍ اجٌررا تٌْررا دس
صَسش ًیاص خشیذاسی شرَد .دس اختتاهیرِ تاصاسچرِ هشاسرن ترالي آسصٍّرا (سّرا کرشدى ترالي ّرای کایرزی) ترا شرشکت تورام عاللوٌرذاى
اًجام هی شَد.
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مکان اجرا :

سٍتشٍی داًشکذُ پضشکی

