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ًذارد

سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًشىذُ علَم
عنوان طرح:

هساتمِ وتاتخَاًی پرٍاًِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
افسایش ساعات هطالعِ غیر درسی داًشجَیاى
افسایش تَاى سخٌَری ٍ درن هطلة تا حضَر فعال در جلسات ًمذ ٍ تررسی داًشجَیی

خالصه طرح :
تِ هٌ ظَر ترداشتي گاهی در جْت ترٍیج وتاتخَاًی تیي داًشجَیاى تصوین گرفتین طرحی را تا هحَریت خَاًذى ٍ ًمذ  3وتاب ترگسار
وٌین .ایي طرح تا ّوىاری هشترن دفتر داًشىذُ علَم ،پَیش وتاتخَاًی پرٍاًِ ،تسیج داًشجَیی داًشگاُ علَم پسشىی ٍ اًجوي
اسالهی داًشگاُ فردٍسی ٍ در سطح داًشگاُ ّای علَم پسشىی ٍ داًشگاُ فردٍسی هشْذ ترگسار هیشَد.
ایي طرح در چٌذ هرحلِ ترگسار هیشَد :از ًیوِ تیرهاُ تثلیغات طرح آغاز خَاّذ شذ .در ایي هرحلِ داًشجَیاى تا ثثت ًام در طرح هی
تَاًٌذ از تخفیف  40درصذی وتاب ّا تْرُ هٌذ شًَذ .خَاًذى وتاب ّا از تیرهاُ آغاز هیشَد ٍ ترای هطالعِ ّر وتاب تا تَجِ تِ حجن
آى یه فرصت چٌذ رٍزُ در ًظر گرفتِ هیشَد ٍ در پایاى ایي هْلت جلسِ ًمذ ٍ تررسی وتاب ترگسار هیشَد .تِ هٌظَر تْرُ هٌذی
تیشتر داًشجَیاى از جلسات ًمذ ٍ تررسی ،از فعاالى حَزُ وتاب دعَت هیشَد تا در وٌار ًمذ ٍ تررسی وتاب هَرد ًظر تِ ارائِ هطالة
هفیذ هرتثط تا هطالعِ ٍ ًمذ وتاب از جولِ تىٌیه ّای هطالعِ ،خاللیت ٍ  ...تپردازًذ .تذیي هٌظَر از آلای جلیل معماریاوی (هذیر
هَسسِ وتاب پردازاى ٍ طراح ٍ هثتىر شیَُ ّای ًَیي هطالعِ ٍ خاللیت) دعَت هیىٌین تا در ایي جلسات حضَر یاتٌذ.
ّوچٌیي عالٍُ تر جلسات ًمذ ٍ تررسی یه هساتمِ ّن در ًظر گرفتِ شذُ وِ تا هحَریت وتة هعرفی شذُ در طرح ٍ در زهیٌِ ّای
خالصِ ًَیسی ٍ ًمذ یا خلك آثار ٌّری هرتثط تا وتاب ّای هَرد ًظر ،ترگسار هیشَد ٍ تِ ترگسیذگاى جَایسی اّذا هیگردد.
وتاب ّای اًتخاب شذُ:
اعترافات غالمان ًَشتِ حویذرضا شاُ آتادی
تکثیر تاسف اوگیس پدربسرگ ًَشتِ ًادر اتراّیوی
سرزمیه ووچ ًَشتِ ویَاى ارزالی

زمان اجرا :

79/5/15

مکان اجرا :

داًشگاُ علَم پسشىی ٍ داًشگاُ فردٍسی

