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 خیزیِ فؼالیت ّایکاًَى  مجری طرح:

 

 هؼجشُ ضادی    عنوان طرح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًاهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            یت سداییهحزٍه               ٌّز ٍ ادب                             
 

 اهداف طرح :

 ذتسْیل تحصیل داًص آهَساى ًیاسهٌٍ  وایتح
 ایجاد حس ّوذلی بیي جاهؼِ داًطجَیی در راستای کوک رساًی بِ هحزٍهیي 

 

  خالصه طرح :

ٍ اهکاى  یالتحص، تیػَاهل اجتواػ یياست ٍ در ب یبِ سًذگ یذاه ییيدر تؼ یًقص هْن ػَاهل اجتواػاس  یحاک یجْاً یّا آهار

رغن ٍجَد  یدر کطَر ها ػل اهزٍسُ سزًَضت افزاد ٍ کطَرّاست. ییيػَاهل در تؼ یيرًگ تزاس جولِ پز ییاس آهَسش ابتذا یبزخَردار

سزًَضت  ییزتغ یایٍ رٍ هاًٌذ یباس ه یلاس تحص یاریداًص آهَساى بس یلی،صتح یذاتتوِْ قابل تَج یّا یٌِبِ ػلت ّش ،یهذارس دٍلت

 . سپارًذ یه یرا بِ فزاهَض

لبخٌذ هْز را بز لباى داًص آهَساى کن بزخَردار ضْز هطْذ  یذجذ یلیدر آستاًِ سال تحص یزلَاسم تحز ٍ یفک یِتْ تا با ینآًبز لذا

داضتِ آًاى  یالتّزچٌذ کَچک در تَسؼِ آهَسش ٍ تحص یسْو یلیسال تحص یيدر ح یتیٍ حوا یآهَسض یطزح ّا یزٍ با سا ینبٌطاً

 : بِ ضزح سیز استّشار تَهاى  00با قیوت حذٍدی تحصیلی  بستِ بزای ّز اقالم هَرد ًظز  .ینباض

خَدکار  ،پزگار، ًقالِ ،خط کص، پاک کي ،تزاش ،هذاد هطکی ٍ گلی ،بزگ 100دفتز ، بزگ 00دفتز  ،بزگ 00دفتز ، بزگ 00دفتز ، کیف

 آبی ٍ قزهش

ٍ در  ضذ خَاّذ ى ٍ لَاسم تحزیز اّذایی جوغ آٍریکوک ّای هالی ًیکَکاراتِ اٍل ضْزیَر ّفرًٍذ اجزایی طزح بذیي صَرت است کِ 

 ت. بٌذی ٍ اّذای لَاسم تحزیز بِ داًص آهَساى ًیاسهٌذ ضٌاسایی ضذُ صَرت خَاّذ گزف بستِ، طی ّفتِ دٍم ضْزیَرهاُ خزیذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 داًطگاُ ّا ٍ هذارس هحزٍم هطْذ   مکان اجرا : 80ضْزیَر  : زمان اجرا

 

 89های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان
 

 11 شماره :
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 ًذارد پیوست :

 


