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پیوست :

ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99
سازمان دانشجویان

هدشی طشح:

دفتش داًشکذُ پشستاسی ٍ هاهایی

عٌَاى طشح:

خاطشات ًاخذا

سشفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى
ادب ٍ ٌّش

کتاب ٍ کتابخَاًی
هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اختواع 
فَق بشًاهِ 

اّذاف طشح :
 بضسگذاشت افشادی کِ دس خٌگ حضَس فعال داشتِ اًذ -تشٍیح فشٌّگ ایثاس ٍ تمَیت سٍحیِ پایذاسی هیاى داًشدَیاى ٍ ّوچٌیي اًتمال تدشبیات بِ صَست صًذُ ٍ بِ سٍص

خالصِ طشح :
تاسیخ ّشت سالِ دفاع همذس کِ پش اص عشك ٍ ایثاس ٍ هماٍهت است ّوَاسُ دس سیٌِ تاسیخ خَاّذ هاًذ.
بی تشدیذ ّفتِ بضسگذاشت "دفاع همذس" کِ بِ فشهَدُی همام هعظن سّبشی «اٍج افتخاسات هلت ایشاى است» یادآٍس پایذاسی ،استماهت،
ایثاس ٍ سشادت ّای شْیذاى ،خاًباصاى ٍ ایثاسگشاى ٍ ًواد اتحاد ٍ ّوذلی هشدم ششیف ایشاى اسالهی بشای همابلِ با ابشلذست ّا ٍ شیاطیي
بضسگ است ٍ فشصت اسصشوٌذی است تا هلت غیَس ایشاى باس دیگش با هشٍس خاطشات ٍ حواسِّای سشداساى دلیش خَد دس خبِّْای حك علیِ
باطل بِ تبییي دلیك ایثاسگشی ّا ٍ سشادت ّای بضسگ هشداى سشصهیي خَد پشداختِ ٍ یاد ٍ خاطشُ اسَُ ّای ایثاس ٍ اص خَدگزشتگی سا
گشاهی بذاسًذ.
لزا بضسگذاشت افشادی کِ دس خٌگ ٍ دفاع همذس حضَس فعال داشتِ ٍ هَفمیت دس خٌگ هشَّى تالشْای آًْاستٍ ،ظیفِ ساصهاًی هاست.
با تَخِ بِ ایٌکِ بشًاهِّای ّفتِدفاع همذس بایذ با ًگاُ اسصشی ٍ با سٍیکشد تشٍیح فشٌّگ ایثاس دس هیاى داًشدَیاى ٍ آحاد هشدم طشح سیضی
ٍ اخشا شَد ،ساصهاى داًشدَیاى دس ًظش داسد خْت اًتمال تدشبیات فشهاًذّاى طی  8سال دفاع همذس ،بشًاهِ ای دس ایي حَصُ بشگضاس
ًوایذ .
دس ّویي ساستا ،اص َّشٌگ صوذی کلخَساًی هشَْس بِ ًاخذا صوذی (ًاخذایکن تکاٍس باصًشستِ ًیشٍیدسیایی استشخوَْسیاسالهی
ایشاى) دعَت بِعولآهذُ تا ضوي بْشٍُسی اص تدشبیات ایشاى بِعٌَاى یکی اص فشهاًذّاىاسشذ گشداىتکاٍساى دسیایی بَشْش هَخبات تمَیت
سٍحیِ پایذاسی دس داًشدَیاى ٍ خاهعِ فشاّن شَد
الصمبِرکش است ،ایي تدشبیات بِ صَست صًذُ ٍ بِسٍص دس اختیاس داًشدَیاى لشاس هیگیشد ٍ دس بستش فضای هداصی (ایٌستاگشام) بِ صَست
الیَ بشگضاس هیشَد.
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