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مجری طرح :دفتش داًشکذُ ّبی هٌْذسی ٍ علَم اداسی
عنوان طرح:

هَالًب دس چشن اًذاص جْبًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى 
ادة ٍ ٌّش

کتبة ٍ کتبثخَاًی
هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی جبیگبُ هَلَی دس صثبىّبی اًگلیسی ،فشاًسَی ،سٍسی ،عشثی
آشٌبیی ثیشتش داًشجَیبى ثب ثضسگبى شعش فبسسی
خالصه طرح :
هَالًب جالل الذیي هحوذ ثلخی (ّ 472-406جشی قوشی) یکی اص شبعشاى ثضسگ فبسسی صثبى است کِ شخصیت اٍ هشصّبی ایشاى ٍ صثابى
فبسسی سا دسًَسدیذُ است ٍ ثِ جوع چْشُّبی جْبًی پیَستِ ٍ آثبس اٍ ثِ ٍیژُ هٌثَی هعٌَی ثِ عٌَاى یکی اص شابّکبسّبی ادثای جْابى
شٌبختِ شذُ است.
جبیگبُ هَالًب دس جْبى غشة ٍ جْبى عشة اص هذتّب قجل هَسد ثحث ٍ ثشسسی است .دس ایي طشح دفبتش هٌْذسای ٍ علاَم اداسی سابصهبى
داًشجَیبى ثِ هٌبسجت ثضسگذاشت سٍص هَلَی (ثب یک ّفتِ تبخیش) تصوین داسًذ تب ایي هَضَع سا ثب حضَس اسبتیذ داًشکذُ ادثیابت هاَسد
هطبلعِ قشاس دٌّذ .سًٍذ ایي جلسِ ثِ صَست سخٌشاًی خَاّذ ثَد ٍ ّش یک اص هیْوبًبى جلسِ دس هذت هشخصی کِ دس اختیبس آىّب قاشاس
هیگیشد ( 20دقیقِ) دسثبسُ هَالًب دس صهیٌِ کبسی خَد ثِ ثیبى هطبلت هیپشداصًذ .آغبص آشٌبیی هلل هختلا ثاب هَلاَی ،هَلاَی پژٍّابى
هشَْس سبیش هلل ،اثشگزاسی هَلَی ثش ادثیبت جْبى ٍ  ...سا هیتَاى اص هْنتشیي هسبئل قبثل طشح دس ایي جلساِ داًسات .هخابطجیي ایاي
ثشًبهِ داًشجَیبى داًشگبُ فشدٍسی هشْذ خَاٌّذ ثَد.
لیست هْوبًبى جلسِ ثِ ششح ریل است:
دکتر محمدرضا فارسیان (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى فشاًسِ داًشگبُ فشدٍسی)
دکتر حسیهعلی مصطفوی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى سٍسی داًشگبُ فشدٍسی)
دکتر سلمان ساکت (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت فبسسی)
دکتر زهره تائبی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی)
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مکان اجرا :

آهفی تئبتش داًشکذُ هٌْذسی

