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اهداف طرح :
 بهره برداری بهینه از اوقات فراغت روزانه دانشجویان. تقویت مهارتهای شنیداری و بهبود تمرکز با گوش دادن به پادکست.خالصه طرح :
سرعت گرفتن و شهری شدن زندگی ،ثانیهها را ارزشمندتر از قبل کرده و بهرهبرداری بهینه از اوقات فراغت روزانه اولویت پیدا کرده
است .پادکست رسانهای است که میتواند ما را در غنیتر کردن اوقات فراغت کمک کند و مخاطب میتواند با انتخاب و شنیدن
پادکستهای مختلف با موضوعات متفاوت و متنوع از این گنجینه بهره ببرد .پادکست ها عالوه بر اینکه می تواند جذاب و جالب باشد
سرچشمه ای سرشار برای دریافت اطالعات از هر موضوعی باشد .پادکست ها مزایای فراوانی دارند از جمله اینکه ،با گوش دادن به پادکست ها
در زمان برای آموختن صرفه جویی خواهدشد؛ همچنین گوشکردن به پادکست ها به تقویت مهارتهای شنیداری و بهبود تمرکز همراه
خواهدبود؛ از همین رو با توجه به افزایش میل بهره وری از پادکست های صوتی در ایران و جهان و همچنین دسترسی راحت و رایگان به
پادکست ها ،این برنامههای صوتی در بستر اینترنت سریع رشد کرد و در سراسر دنیا بسیار محبوب شد .باتوجه به شرایط جامعه ما و اهمیت به
سزای افراد صاحب فکر ،وخوش سخن به منظور و ارتقای سطح هنر شفاف اندیشیدن در جامعه دانشجویی؛ سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی
برآن شد تا با تولید پادکست های صوتی تحت عنوان رادیو آوان بستری جدید را برای ارتباط موثر با جامعه دانشجویی ایجاد کند تا با تهیه و
تولید محتوای استاندارد به تالش خود برای تصاحب بخشی از بازار گسترده محتواهای صوتی در فضای مجازی رنگ و بویی جدی تر ببخشد.
در همین راستا ،سرکار خانم المیرا طارقی دانشجوی کارشناسی زبان و ادبیات فارسی با شماره دانشجویی  9822140080به عنوان
مدیرمسئول و سردبیر نشریه صوتی آوان معرفی میشود
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