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 ستبد هشوضی مجری طرح:

 

 اّویت آضٌبیی ثب تبسیخ سیٌوب،   هذسسِ سیٌوبیی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            وتبة ٍ وتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :
 یبدگیشی دلیك تش ٍ عویك تش داًطجَیبى اص هحتَا ٍ هجبحث سیٌوبیی  -

 

 خالصه طرح :
لوَس غیش لبثل اًىبس؛ هذت ّبست وِ سیٌوب اص هْن تشیي سوي ّبی فشٌّگیی دس  همَلِ فیلن ٍ هیضاى تبثیشگزاسی آى دسجبهعِ، اهشیست ه

جبهعِ ثِ ضوبس هیشٍد ٍ دس ّویي ساستب اص هْن تشیي عٌبصش آگبّی ثخطی دس جبهعِ ثطوبس هیشٍد. ثیب تَجیِ ثیِ هییضاى ًمیص ٍ اّوییت       

ت هفبّین سییٌوبیی ٍ ثَجیَد آٍسدى فییبیی ثیشای     سیٌوب دس ثیي ًسل جَاى ٍ داًطجَیبى ٍ ضشٍست ایجبد ثستشی ثشای آهَصش ٍ ضٌبخ

آهَصش ٍ وست تجشیجبت دسحَصُ سیٌوبیی، دس داًطگبُ هطبّذُ هی ضَد. ًظش ثِ ایي هسئلِ هذسسِ سیٌوبیی جْبدداًطگبّی هطیْذ دس  

ذی ًییض ثیِ ثشگیضاسی    ًظش داسد تب دس گبم ًخست ثب ثشگضاسی وبسگبُ ّبی تخصصی دس ایي حَصُ ثِ ایي هسئلِ ثپیشداصد ٍ دس گیبم ّیبی ثعی    

ّوبیص ّبی تخصصی دس ایي ساثطِ ثب حیَس صبحت ًظشاى هطَْس دس ایي حَصُ ثِ افضایص اًگیضُ داًطجَیبى ثپیشداصد؛ آًهیِ هبحصیل ٍ    

 خشٍجی ایي طشح خَاّذ ثَد، تَلیذات هخبطجیي دس پبیبى وبسگبُ ّب دس حَصُ ّبی هختلف خَاّذ ثَد.

ثِ صَست ًظشی ٍ عولی گبهی دس جْیت   "وبسگبُ ًمذ ٍ ثشسسی فیلن  "ی دس ًظش داسد تب ثب ثشگضاسی ثب تَجِ ثِ ایي هسئلِ، هذسسِ سیٌوبی

 آگبّی ٍ دسن دلیك تش داًطجَیبى اص فیلن ٍ هحتَای سیٌوبیی ثشداضتِ ضَد. 

 شیوه اجرا طرح:

ًفش اص عاللِ هٌذاى ثِ اییي حیَصُ،    20لی ا 15سبعت ثب حیَس   3الی  2جلسِ  16الی  12دس  "وبسگبُ ًمذ ٍ ثشسسی فیلن"دٍسُ همذهبتی  

ثِ آهَصش هفبّین ولی ٍ ّوهٌیي هجبحث تخصصی ًمذ دس سیٌوب پشداختِ ٍ دس اًتْب ًیض جلسِ ًمذ ٍ ثشسسی فیلن ثب حیَس هتخصصیي ٍ 

ویِ دس جلسیِ حییَس    وبسضٌبسبى ًمذ فیلن دس حَصُ ّبی هختلف اص جولِ جبهعِ ضٌبسی ٍ فلسفِ ٍ علَم سیبسی ٍ... ثیشای هخیبطجیٌی   

داضتٌذ، ثشگضاسخَاّذ ضذ تب ضوي ایجبد ثستشی ثشای ّن اًذیطی ّشچِ ثیطتش هخبطجبى، ووه ثِ ًمذ ٍ ثشسسیی فییلن دس حیَصُ عولیی     

صَست پزیشد. دس ّویي ساستب اص هْذی سضبیی ) وبسضٌبس اسضذ سیٌوب اص داًطگبُ ٌّش تْشاى ٍ هذسس اًجوي سیٌوبی جَاًیبى   دعیَت   

 است تب ثِ عٌَاى هذسس دس ایي دٍسُ حیَس داضتِ ثبضٌذ.ثعول آهذُ 

 الصم ثِ روش است، ثِ هٌظَس ثشگضاسی ًوبیص ٍ ًمذ فیلن دس پبیبى دٍسُ هجَص هشثَطِ هتعبلجب اسسبل خَاّذ ضذ.
 

 اّویت آضٌبیی ثب تبسیخ سیٌوب :جلسه عنوان

 

 

 بی هطْذداًطگبُ ّ کان اجرا :م 1311 یَسضْش 15 یال یشت 15 زمان اجرا :

 

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 24 ضوبسُ :

 10/03/1311 تبسیخ :

 ًذاسد پیَست :

 


