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مجری طرح :کبًَى کتبة ٍ کتبثخَاًی
عنوان طرح:

للن ّبی گزم سبکٌبى سزسهیي سزد شوبلی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ایجبد رغجت ٍ اًگیشُ ثزای هطبلعِ ثیشتز در ثیي داًشجَیبى
شزٍعی ثزای دٍرُّبی هعزفی کتبة ثب دیذگبُّبی تخصصی
هعزفی ادثیبت داستبًی رٍسیِ ٍ ثْتزیي آثبر لزى  20 ٍ 1۱ایي کشَر کِ ّوَارُ هٌجع الْبهی ثزای ًَیسٌذگبى ثعذ خَد ثَدُاًذ.

خالصه طرح :
آدهی ،هَجَدی است کِ تٌْب یکثبر تجزثِ سیستي را پیذا هیکٌذ .اهب کتبة ثِ عٌَاى دٍست ٍ استبدی ّوزاُ ،ثستتزی را فتزاّن هتیستبسد کتِ اس ک یتذُ سًتذگبًی،
عمبیذ ،فزٌّگ ٍ ،تجزثیبت دیگزاى ثْزُهٌذ شَین .لذا ثزای داشتي جبهعِای پَیب ٍ هتف ز ًیبس ثِ تشَیك افزاد ثِ اًت ثیشتتز ثتب کتتبة استت .جبهعتِ داًشتجَیی ثتب
داشتي لشز پز شَر جَاًبى در دل خَد سهیٌِ هٌبسجی ثزای تحمك ایي هْن است.
در ّویي راستب در تالش ّستین تب ثب ثزگشاری جلسبت ّفتگی هعزفی کتبة ثب هحَریت ادثیبت هلت در سهتبًی ثتیي  1تتب  2ستبعت ثتِ گستتزش فزٌّتگ کتتبة ٍ
کتبثخَاًی کوک کٌین .ثزگشاری کٌیي جلسبتی در سبسهبى داًشجَیبى سبثمِای طَالًی دارد اهب در ایي طزح سعی هیشتَد جلستبت ثتِ طتَر تخصصتیتتز ثتز رٍی
ادثیبت یک کشَر هتوزکش شَد تب اس ایي طزیك پیَستگی هطبلت حفظ گزدد .اٍلیي کشَری کِ ادثیبت آى هَرد ثزرسی لزار خَاّذ گزفت ،کشَر رٍسیِ است .ادثیتبت
رٍسیِ ثِ هذت ّ ۷فتِ در داًش ذُ هٌْذسی داًشگبُ فزدٍسی هشْذ ،ثب حضَر اسبتیذ ٍ داًشجَیبى هعزفی هیشَد .عشیشاًی کِ ثِ عٌتَاى هْوتبى ثتِ ثیتبى هطبلتت
هیپزداسًذ ،دکتز هحوذجَاد آّستِ (عضَ ّیئت علوی گزٍُ سثبى رٍسی) ،دکتز احوذ آفتبثی ثبًی (عضَ ّیئت علوی گزٍُ هٌْذسی عوتزاى ٍ هشتبٍر ایتي طتزح) ٍ
داًشجَیبى عاللِهٌذ سثبى رٍسی خَاٌّذ ثَد.
ادثیبت کشَر رٍسیِ را هیتَاى ثِ سِ دٍرُ هْن تبریخی تمسین کزد .دٍرُ اٍل ادثیتبت ثبستتبى رٍستیِ ،دٍرُ دٍم دٍراى طالیتی ادثیتبت رٍستیِ ٍ دٍرُ ستَم دٍراى
ًمزُای ادثیبت رٍسیِ است .در ایي طزح ثِ ثزرسی دٍراى طالیی ادثیبت رٍس کِ در ثبسُ لزى  1۱هیالدی است ٍ شبّذ ًَیسٌذگبى ثزجستِ ٍ آثبر هطزحتی ّستتین،
خَاّین پزداخت .در جلسِ اٍل ،دکتز هحوذ جَاد آّستِ همذهبتی درثبرُ تبریخ ادثیبت رٍسیِ ،صاًزّتبی ادثتی ،فزٌّتگ رٍستیِ ٍ  ...ثیتبى خَاٌّتذ کتزد .ثعتذ اس آى
ًَیسٌذگبًی کَى پَش یي ،گَگَل ،آستَرفس ی ،تبلستَی ،داستبیفس ی ٍ ّ ...وزاُ ثب هْنتزیي آثبر آىّب هعزفی خَاٌّذ شذ .در طَل ّز جلسِ اثتتذا هختصتزی اس
سًذگی ًَیسٌذُ ٍ آثبر اٍ هطزح هیشَد ،سپ کتبة هزثَط ثِ جلسِ هعزفی هیشَد ٍ هَرد ثزرسی لزار خَاّذ گزفت.
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