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 دفتش داًطکذُ پضضکی مجری طرح:

 

 ( آٌّگساص - تا حضَس آلای هْیاس ػلیضادُ گفتگَ صًذُ اٍلیي ًطست :)  آٍای خَش  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :
 یطِح یيوي گفت ٍ گَ تا هتخصصاى اضاص اتؼاد گًَاگَى  یمیهمَلِ هَس یتحث ٍ تشسس

 

 خالصه طرح :
 استثاط تٌگاتٌگی داضتِ است  هلیّوَاسُ تا احساسات ٍ سٍاى فشدی ٍ  یخکِ دس طَل تاس یکی اص ػٌاصشی است یمیهَس

است ٍ ّوَاسُ اًساى اص  یچطن پَض یشلاتلآى غ یاجتواػ_یفشٌّگ تؼذ   یژُتِ ٍ یدس اتؼاد گًَاگَى جَاهغ اًساً یمیهَس اّویت

 . اًذ یشفتِپز یشٍ تالؼکس تاث یمیهَس

لاتل تاهّل ٍ تحث  یهَضَػ تاضذ یچِ ه ینداً یه یفتؼش یيکِ آى سا خالف ا یضیآى تا چ یضٍ ٍجِ توا یستخَب چ یمیهَس یٌکِا هّاا

 است. یضتشاًگ

 ست ّاییًطسلسلِ  ین، تش آى ضذ اص جاهؼِ یچِ تِ ػٌَاى فشد ٍ چِ ػضَ، آى تش اًساى  یتاال یشگزاسیٍ تاث یمیهَس یتتَجِّ تِ اّو تا

 .ینتشگضاس کٌ لشاس داسد ، یٌِصه یيتا حضَس ٌّشهٌذاى ٍ افشاد صاحة ًظش دس ا یهجاص یتستش فضاکِ اکثش آى ّا  یویاً صوًسثت

 یتشگضاس ه یاىساصهاى داًطجَ یٌستاگشاما یجدس پ یَدس لالة هصاحثِ تِ صَست ال اکثش آى ّا دس غالة آى سلسلِ ًطست ّا کِ یيا طی

 شداخت:پ ینخَاّ یشضًَذ تِ هثاحث ص

 هذػَ یٍ حشفِ ا یضخص یتش صًذگ یهشٍس -1

 خَب یمیهَس -2

 جْاى یگشد یتا کطَسّا یسِتا گزضتِ ٍ دس هما یسِدس هما یشاىا یمیاآلى هَس یتٍضؼ یتشسس -3

 ضذُ ػاللوٌذاى یجوغ آٍس یصاص پ یپشداختي تِ پشسص ّا -4

 یيکِ تا هطخص ضذى هذػَ ؛  تاضذ یاتؼاد ٍ جَاًة گًَاگَى ه یساگستشدُ ٍ دا یاستس، هَضَػی  یمیالصم تِ رکش است تحث هَس الثتِ

ٍ فَاصل آى ّا هتؼالثاً اطالع  یةجلسات، تشت یكاص جولِ تؼذاد دل یاتیضاػش(، جضئ یاخَاًٌذُ، آٌّگساص ٍ  یکتخصص ّش  یي)ٍ ّوچٌ

 خَاّذ ضذ. یسساً

تا حضَس آلای هْیاس  13۱۱ام تیش هاُ 11تاسیخ چْاسضٌثِ  دس ًطست ّاصهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ تشای ًخستیي جلسِ اص ایي سلسلِ 

. ایي ًطست تِ صَست هصاحثِ ٍ دس تستش پیج ضشٍع خَاّذ ضذ  1۱گفتگَ صًذُ اص حذٍد ساػت ػلیضادُ آٌّگساص سشضٌاس هی تاضذ. 

 ًجام ّواٌّگی ّای الصمایٌستاگشاهی ساصهاى داًطجَیاى جْاد داًطگاّی هطْذ ٍ یا  پیج هشکضی ساصهاى داًطجَیاى دس صَست ا

 تشگضاس خَاّذ ضذ. 

ًطست ّا تِ  یيتش آى است کِ اداهِ ا یکشًٍا، سؼ یواسیحال حاضش دس استثاط تا ت یتداًطگاُ ّا ٍ تْثَد ٍضؼ ییصَست تاصگطا دس

 تشگضاس ضَد. یمیصًذُ هَس یٍ دس صَست اهکاى تا اجشا یصَست حضَس

 

 

 سالي ضَسا  مکان اجرا :  13۱۱تیش  11 زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 2 ضواسُ :

 03/04/13۱۱ تاسیخ :

 ًذاسد پیَست :

 


