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 واًَى اسدٍّای جْادی مجری طرح:

 

 اسدٍّای جْادی هْشتاساى عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ             وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 داًص آهَصاى هٌاطك هحشٍماستفادُ اص تَاًایی ّای داًطجَیی دس افضایص سطح آگاّی ّای 

 آى هٌاطكداٍطلثاًِ داًطجَیاى دس تا حضَس  ساوٌیي هٌاطك هحشٍمایجاد حس اعتواد ٍ خَدتاٍسی دس 
 

  : خالصه طرح

دس سٍسرتاّای هحرشٍم   « آٍاص الفثرا »عولیات اجشایی طرش    پایاىٍ  89تا  88دٍسُ اسدٍّای جْادی اص سال  8پس اص تشگضاسی ًسثتا هَفك 

ٍ  ترا ّوراٌّگی   لَچسرتاى  ٍ ّوچٌیي ًتایج هثثت اسدٍّای آهَصضی سال گزضرتِ دس اسرتاى سیسرتاى ٍ ت     استاى سیستاى ٍ تلَچستاى

دس ضْشستاى وٌراسن ٍ سٍسرتاّای   هذیشیت آهَصش ٍ پشٍسش ضْشستاى وٌاسن  دس ًظش داسین تا اسدٍّای جْادی اهسال سا  دعَت هجذد

  اهىراى آهرَصش   اسرتفادُ اص پتاًسریه ّرای داًطرجَیی     ترا تشًاهِ اهسال دس تخص آهَصضی تشگضاس خَاّذ ضذ تا  اطشاف آى تشگضاس ًوایین.

صی دسٍس وٌىَس دس سضتِ ّای تجشتی ٍ اًساًی تشای داًص آهَصاى هستعذ ٍ هحشٍم آى هٌاطك ًیض فشاّن ضرَد. ترذیي تشتیرة ورِ     تخص

الصم ترِ  هٌطك ٍ ... اعالم خَاّذ ضذ. صتاى اًگلیسی  دختش تشای تذسیس دسٍس ضیوی  صیست ضٌاسی  عشتی  فشاخَاى اٍلیِ اص داًطجَیاى 

وِ طثرك یره    یس اًتخاب ضذُ اًذ اص جولِ هْن تشیي ٍ تاثیشگزاستشیي دسٍس دس آصهَى سشاسشی ّستٌذروش است دسٍسی وِ تشای تذس

 تشگضیذُ ضذُ اًذ.  تَسط هطاٍسیي تحصیلی تشای آهادگی وٌىَس  فطشدُتشًاهِ والسی 

اسی اسدٍ هٌرَ  ترِ حضرَس    ویلَهتش( ٍ هحه تشگضاسی اسدٍ )استاى سیسرتاى ٍ تلَچسرتاى(  تشگرض    1900تا تَجِ تِ تعذ هسافت )تیص اص 

ترا   10ترشای تراصُ ای    ًفرشُ  11حرذاوثش   یه گشٍُپیص تیٌی هی ضَد تا ثثت ًام اص داًطجَیاى عاللِ هٌذ  حذاللی داًطجَیاى هی تاضذ. 

سٍصُ تا تشویثی اص دختشاى ٍ پسشاى تِ آى هٌطمِ اعضام ضَد وِ الثتِ صهیٌِ ٍ هحه فعالیت ٍ ّوچٌیي هحه اسىاى آًْا هجرضا خَاّرذ   11

 تَد. ّواٌّگی ّای الصم جْت اسىاى داًطجَیاى دس هذاسس ضثاًِ سٍصی آى هٌطمِ صَست گشفتِ است. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضْشستاى وٌاسن   اجرا :مکان  88ٍ فشٍسدیي  89اسفٌذ  : زمان اجرا

 79 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 81 شماره :

 21/11/89 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


