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

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کاًَى تخصصی فعالیت خیزیِ
عنوان طرح:

تزًن علن ٍ ٌّز ٍ هْزتاًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
حوایت ٍ تَجِ تِ کَدکاى تی سزپزست ٍ تذ سزپزست
تزسین فصایی دٍستاًِ تیي کَدکاى آسیة پذیز ٍ داًص جَیاى جْت آگاّی اس ًیاسّا ٍ استعذاد ّای کَدکاى
پایِ ریشی تزگشاری کالس ّای آهَسضی ٍ هْارتی تَسط داًطجَیاى داٍطلة تز اساس اطالعات کسة ضذُ
ایجاد تستز فعالیت ّای هفیذ اجتواعی در غالة فضای داًطجَیی
خالصه طرح :
در احادیث ،تاکیذ تسیاری در راتطِ تا هحثت ٍ تَجِ تِ یتیواى ٍ گزُ گطایی اس آًاى ضذُ است ٍ تا تَجِ تهِ کوثهَد فضهای آهَسضهی ٍ
دلجَیاًِ اس کَدکاى تی سزپزست ٍ تذ سزپزست ،لشٍم تَجِ تِ ایي اتعاد تیص اس پیص حس هیطَد .چزا کِ آًاى آیٌذُ سهاس ایهي کطهَر
تَدُ ٍ در صَرت عذم تْزُ هٌذی اس آهَسش ّای هٌاسة تحصیلی ،اخاللی ٍ هْارتی آثار سیاى تاری هتَجِ جاهعِ خَاّذ تَد .لذا کهاًَى
فعالیت ّای خیزیِ ساسهاى داًطجَیاى در ًظز دارد ضوي تعاهل تا خاًِ ّای فزسًذاى اس جولِ هزکش پسزاًِ تَستاى خیزیِ ضهوَُ هْهز ٍ
هزکش دختزاًِ گلستاى هْذی عویذی در راتطِ تا ایي هْن تالش ًوایٌذ .ایي طزح در غالة تاسدیذ ّای گزٍّی جْت ارتثها هتماتهل تها
کَدکاى ایي هزاکش ٍ کسة اطالع اس تَاهٌذی ّا ،استعذاد ّا ٍ ًیاسهٌذی ّای کَدکاى اس طزیك ارتثا هستمین ٍ تاسی ّایی تا پایهِ رٍاى
ضٌاسی ضزٍع خَاّذ ضذ ٍ تا تزگشاری کالس ّای آهَسضی تحصیلی ٍ آهَسش ّایی ًظیز ستاى اًگلیسی ،کالس ّای ٌّزی ٍ ٍرسضهی اس
طزیك جلة هطارکت ّای داًطجَیی اداهِ خَاّذ یافت ٍ در پایاى یک تزم تحصیلی هَرد ارسیاتی لزار خَاّهذ گزفهت .اٍلهیي تاسدیهذ در
تاریخ  61اسفٌذ هاُ  79ساعت  7الی  61:01اس هزکش پسزاًِ ضوَُ هْز خَاّذ تَد.

زمان اجرا :

اسفٌذهاُ الی خزدادهاُ 79

مکان اجرا :

تَستاى خیزیِ ضوَُ هْز ٍ گلستاى

