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 ستاد مرکزی مجری طرح:

 

 ، پادکست شماره صفرنشریه صوتی آوان عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            

 

  اهداف طرح :

 بهره برداری بهینه از اوقات فراغت روزانه دانشجویان. -

 با گوش دادن به پادکست. و بهبود تمرکز یداریشن یهامهارت یتتقو -

 

 خالصه طرح :

انه اولویت پیدا کرده روز اوقات فراغت برداری بهینه ازو بهرهها را ارزشمندتر از قبل کرده شهری شدن زندگی، ثانیهسرعت گرفتن و 

تواند با انتخاب و شنیدن و مخاطب می کند کمک فراغتتر کردن اوقات غنیتواند ما را در می ای است کهرسانهپادکست  است.

 باشدجذاب و جالب می تواند  ینکهپادکست ها عالوه بر ا. دع از این گنجینه بهره ببرو متنو های مختلف با موضوعات متفاوتپادکست

با گوش دادن به پادکست ها از جمله اینکه،  دندار یفراوان یایپادکست ها مزا. باشد موضوعیاطالعات از هر  یافتدر یسرشار برا سرچشمه ای

و بهبود تمرکز همراه  یداریشن یهامهارت یتتقو به به پادکست ها کردنگوش برای آموختن صرفه جویی خواهدشد؛ همچنین زماندر 

به  ی راحت و رایگاندسترسوری از پادکست های صوتی در ایران و جهان و همچنین  ؛ از همین رو با توجه به افزایش میل بهرهخواهدبود

باتوجه به شرایط جامعه ما و اهمیت به  شد.محبوب  یاربس یاسراسر دن د و درررشد ک یعسر ینترنتدر بستر ا یصوت یهابرنامه یناپادکست ها، 

جامعه دانشجویی؛ سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی در هنر شفاف اندیشیدن  فکر، وخوش سخن به منظور و ارتقای سطح سزای افراد صاحب

تحت عنوان رادیو آوان بستری جدید را برای ارتباط موثر با جامعه دانشجویی ایجاد کند تا با تهیه و برآن شد تا با تولید پادکست های صوتی 

 تولید محتوای استاندارد به تالش خود برای تصاحب بخشی از بازار گسترده محتواهای صوتی در فضای مجازی رنگ و بویی جدی تر ببخشد.

به عنوان  9822140080جوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی با شماره دانشجویی در همین راستا، سرکار خانم المیرا طارقی دانش

   شود مدیرمسئول و سردبیر نشریه صوتی آوان معرفی می

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 صفحه اینستاگرامی سازمان دانشجویان مکان اجرا :   16/09/1399 زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
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