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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 98
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کاًَى فعالیت ّای خیزیِ
عنوان طرح:

کارگاُ هْارت ّای ارتثاعی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی 

علن ٍ اًذیطِ 
گزدضگزی علوی فزٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
آهَسش اصَل ارتثاط تا کَدک ٍ ًحَُ ایجاد ارتثاط هَثز ٍ درهاًگز تا کَدکاى آسیة پذیز
حوایت ٍ تَجِ تِ کَدکاى تی سزپزست ٍ تذ سزپزست ٍ ایجاد پطتَاًِ علوی جْت عزح استعذادیاتی ٍ تاسدیذ ّا اس خاًِ ّای فزسًذاى
ایجاد تستز فعالیت ّای هفیذ اجتواعی در غالة فضای داًطجَیی
خالصه طرح :
تعاهل تا کَدکاى آسیة پذی ز ٍ ًحَُ حوایت ٍ تَجِ تِ کَدکاًی کِ تٌا تز ضزایظ خاظ در هزاکش هختلف ًگْدذاری هیطدًَذا اهدز تسدیار
هْ وی است .چزا کِ تاثیز هستقین در ضکل گیزی ضخصیت ایي کَدکداى دارد .ایٌکدِ ایدي افدزاد در آیٌدذُ تثدذیل تدِ ضخصدیت ّدایی
خطوٌاک ًسثت تِ جاهعِا ٍاتستِ ٍ علثکار ٍ یا هتقاتال تا عشت ًفس ٍ کَضا تاضٌذ ٍاتستِ تِ رفتاری است کِ سزپزستاى تغدَر خداظ ٍ
عوَم هزدم تغَر عام تا آًْا دا رًذ .کاًَى فعالیت ّای خیزیِ در ًظز دارد ٍیژُ تزًاهِ ّدایی تدا هحتدَای آهَسضدیا فزٌّگدی ٍ تحصدیلی
تزگشار کٌذ ٍ .در ایي راستا ًیاسهٌذ کسة هْارت رٍاى ضٌاختی ٍ فزاگیزی داًص ٍیژُ در ارتثاط تا کَدکاى است .اس ایي رٍ در ًظز دارد تا
تزگشاری یک کارگاُ سِ ساعتِ تا تذریس خانم نفیسه مشجری (کارضٌاس ارضذ هطاٍرُا رٍاًذرهاًگز کَدک ٍ ًَجَاى) خال هَجدَد در
ایي سهیٌِ را پز کٌذ ٍ تِ اصَل ارتثاط صحیح ٍ درهاًگز تا کَدکاى آسیة پذیز تِ ٍیژُ کَدکاى ساکي در هزاکش ًگْذاری اس فزسًدذاى تدی
سزپزست ٍ تذ سزپزست تپزداسد .ظزفیت ضزکت در کارگاُ در هجوَع ً 40فز تزآٍرد ضذُ است ٍ تعذاد ً 30فز اس ظزفیتا ٍیدژُ اعضدای
کاًَى خیزیِ تا ّشیٌِ رایگاى ٍ ً 10فز اس ظزفیت تاقی هاًذُ جْت سایز عالقِ هٌذاى تا ّشیٌِ ّ 5شار تَهاى در ًظز گزفتِ ضذُ است.
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