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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هرکسی
عنوان طرح:

هساتمِ في تیاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
آهَزش ٍ ارتمای هْارت سخٌَری در هیاى داًطجَیاى
کوک تِ افسایص تَاًایی داًطجَیاى در ارائِ داًص خَد تِ سایریي
خالصه طرح :
في تیاىً ،یاز ّر سخٌَری است کِ هیخ َاّذ همصَد خَد را تِ تْترریي ضر ب ترِ هخامرة هٌتمرب کٌرذد رن در فري تیراى ،هٌطرا
سَءتفاّنّا ،کژتاتیّا ٍ کژفْویّای زتاًی است کِ هی تَاًذ اتناد هختل زًذگی فرردی ٍ اجتوراعی هرا را تحرت تراریر لررار دّرذد ّرر
سخٌَری ،تا ّر سطح از داًص ٍ در ّر پست ٍ هماهیً ،یاز دارد کِ اًذیطِّا ،احساسات ،دغذغِّا ٍ آرزٍّای خَد را تِ تیاًی رسا ٍ زیثرا
تِ هخامة هٌتمب کٌذد تِ هٌظَر ارتمای هْارت داًطجَیاى در سخٌَری ،ترآى ضذین هساتمِ في تیاى را تا ّو اری اًجوي علوی زتراى ٍ
ادتیات فارسی ترگسار کٌیند
هراحب اجرایی مرح تذیي ضرح است :ایي هساتمِ در  3هرحلِ ترگسار خَاّذضذد در هرحلِ اٍل اتتذا فراخَاى هسراتمِ در سرطح داًطرگاُ
هٌتطر خَاّذ ضذ ٍ از داًطجَیاى عاللِهٌذ داًطگاُ فردٍسی ٍ علَم پسض ی دعَت هیضَد یک فیلن از سخٌراًی خَد تا هَ َع آزاد ترِ
ایویب هنرفی ضذُ در پَستر ارسال ًوایٌذد در ایي هرحلِ ٍیذئَّای ارسالی تررسی ضذُ ٍ هتما یاى ٍاجذ ضرایط تررای اجررای زًرذُ در
هماتب هخامثیي عوَهی ٍ داٍراى اًتخاب هیضًَذد هذت زهاى ایي اجرا  01دلیمِ است ٍ سخٌراى حك استفادُ از ّیچگًَِ اترسار کو ری
ًذاردد ً 01فر از داًطجَیاى ترتر تا ًظر داٍراى ،اًتخاب ضذُ ٍ تِ هرحلِ تنذ راُ هییاتٌذد در هرحلرِ تنرذ ً 7فرر از ایري ً 01فرر اًتخراب
خَاٌّذ ضذ ٍ در دٍر ًْایی کِ در اردیثْطت هاُ ترگسار خَاّذضذ ،تا ّن تِ رلاتت خَاٌّذپرداختد در ًْایت از ایي تنذاد  3سخٌَر ترتر
ترگسیذُ خَاٌّذضذد وٌا داٍراى ایي هساتمِ از داًطجَیاى تحصیالت ت ویلی اًجوي علوی زتاى ٍ ادتیات فارسی خَاٌّذ تَد ٍ تا ًظارت
دکتر سید مهدی زرقانی (استاد گرٍُ زتاى ٍ ادتیات فارسی داًطگاُ فردٍسی) اًتخاب خَاٌّذ ضذد
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