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مجری طرح :دفتش داًطکذُ هٌْذسی
عىًان طرح:

اهکاى سّایی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اَداف طرح :
آگاّی ٍ آضٌایی داًطجَیاى با جٌبصّای اجتواعی با تاکیذ بش جٌبص داًطجَیی
تالش بشای ایجاد دغذغِ دس داًطجَیاى اص طشیك باصخَاًی جشیاى جٌبصّای هْن اجتواعی
خالصٍ طرح :
جٌبصّا هٌبع اصلی کطوکص ٍ تغییش سیاسی ّستٌذ .جٌبصّا هعوَال اٍلیي هفصل بلشای ویًَلذ بلا عمایلذ ٍ هَ لَعا اجتولاعی ٍ
سیاسی جذیذ ّستٌذٍ .لتی هشدم با بشخی هطکال اجتواعی هَاجِ ضًَذ ،خَاستاس ح آًْا هیضلًَذ ٍ عوَهلا اص طشیلك جٌلبصّلای
اجتواعی بشای ح آى هطکال فطاس ٍاسد هیکٌٌذ.
داًطگاُ بِ عٌَاى ًْادی هتشلیتش اص جاهعِ دس وشٍسش داًطجَیاًی کِ بتَاًٌذ هطکال جاهعِ سا دسن کشدُ ٍ بلِ عٌلَاى عضلَی هْلن ٍ
ثاتیشگزاس اص کَچکتشیي ًْاد جاهعِ (خاًَادُ) ّن ساستا با آى ویص بشًٍذ یا بِ همابلِ با آى بپشداصًذ ،بایذ دس اگاُ ساصی داًطجَیاى سلْین
باضذ .جشیاىضٌاسی جٌبصّای اجتواعی گاهی است کِ دس جشیاى آگاُ ساصی داًطجَیاى ٍ دغذغِهٌذ کشدى آًاى تاثیش بسضایی داسد.
بٌا بش آًچِ رکش ضذ ٍ بشای ًی بِ اّذافواى بش آى ضذین تا با بشگضاسی سلسلِ جلساتی ویشاهَى جشیلاى ضٌاسلی جٌلبصّلای اجتولاعی
گاهی دس تحمك ایي هْن بشداضتِ باضین .دس ایي ساستا اص آلای مهدی رضوانی (داًطجَی دکتشی علَم سیاسی داًطگاُ فشدٍسلی) بلشای
اسائِ هباحث جٌبص داًطجَیی دعَ بِ عو آهذُاست.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :
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عىًان

ردیف

مبلغ (ریال)

1

تبلیغا (وَستش ،بٌش ،استٌذ )...

9.0.000

2

هستٌذساصی ،حو ٍ ًم

.00.000

3

ّذیِ سخٌشاًاى جلسا

1.000.000

4
5
6
جمع کل

2.2.0.000

مىابع تامیه َسیىٍ :
سایر مىابع با ذکر وام
دفتر مرکسی

مىبع
مبلغ (ریال)

سازمان داوشجًیان

خًدکفاء

2.2.0.000

دس صَس خَدکفاء بَدى طشح ،چگًَگی تاهیي ّضیٌِ تَ یح دادُ ضَد 2

وام ي امضای مسًل طرح
سیوا تفکشًیا

وظر کارشىاس اجرایی طرح َا :

طشح با ضشایط فَق هَسد تاییذ است.

مصًبٍ شًرای شعبٍ :

علیرضا حاتمی
معاين فرَىگی

