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 ستبد هشکضی  مجری طرح:

 

 (70)ضوبسُ ًطشیِ ٍلبیغ اتفبلیِ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطجَیبىافضایص سطح آگبّی  -

 هٌذ ثِ فؼبلیت دس صهیٌِ اهَس ًطشیِ پشٍسش ٍ تشثیت افشاد ػاللِ -
 

 : خالصه طرح

توبػی کًٌَی جبهؼِ ٍ داًطگبُ ٍ دس فضبیی کِ افرشا  ّرب ٍ تفرشیا ّرب ثیطرتشیي لطورِ سا ثرِ اًمرالة اسرالهی ٍ          دس فضبی سیبسی ٍ اج

ّبی آى ثبالخص جٌجص داًطجَیی ٍاسد کشدُ است، ضبیذ ثب گشدآٍسی جوؼی اص داًطجَیبى کِ ًسجت ثِ گزضتِ، حبل ٍ آیٌذُ ایري   آسهبى

ى ثشای ثبصگشداًذى فضبی داًطجَیی هطلَة سبل ّبی لجل ثِ داًطگبُ کبسی سا ّش چٌرذ  جٌجص دغذغِ داسًذ ٍ اًتطبس هطبلجی دس حذ تَا

تکویل کبدس ّیئت تحشیشیِ ًطشیِ دس ساستبی حفر  دسرتبٍسدّب ٍ افتخربسای ترین      کَچک اًجبم داد. لزا پس اص سایضًی ّبی اًجبم ضذُ ٍ

 پشداختِ ضذُ است. 99( دس آرسهبُ ّفتبدسبثك ًطشیِ دسطی سبلیبى گزضتِ ثِ اًتطبس ضوبسُ جذیذ ًطشیِ )

ّوچٌیي داًطجَیبى ّوکبس ًطرشیِ طری ضروبسُ ّربی گزضرتِ،      ػلیشضب هیشدیذُ ٍ ػجبدتیبى  الش ّبی آلبی هحوذتثب الصم ثِ رکش است 

ًفرش   60ػالٍُ ثش گستشش ًفَر سبصهبى داًطجَیبى دس ثیي داًطجَیبى داًطگبُ ّبی فشدٍسی، ػلَم پضضکی ٍ فشٌّگیبى ٍ جزة ثریص اص  

 ی ٍ هلی ًطشیبی ضذُ است.ثِ ػٌَاى ّوکبس ًطشیِ، هٌجش ثِ کست افتخبسای هتؼذدی دس جطٌَاسُ ّبی داًطگبّ

صرفحِ دس لطرغ ًطرشیبی     12الری   10ثرب  ثب تَجِ ثِ گستشش تین اجشایی ٍ ًَیسٌذگبى ًطشیِ، ّوچَى چٌذ ضوبسُ گزضرتِ، اًتطربس آى   

ٍ سرشدثیشی   (96یکجبس ثب هذیش هسرئَلی آلربی سرجحبى گرَّشی )داًطجَسضرتِ تربسیی ٍسٍدی      هبُ داًطجَیی ٍ ثِ صَسی تک سًگ ٍ ّش 

 . ( هٌتطشخَاّذضذ96سشکبسخبًن فشضتِ ًَسی )داًطجَ سضتِ ػلَم سیبسی ٍسٍدی 

سسروی   الصم ثِ رکش است ایي ًطشیِ ػالٍُ ثش هالحظبی جْبدداًطگبّی، هبًٌذ سبیش ًطشیبی داًطجَیی ّوچَى گزضتِ هطبثك ثب لرَاًیي 

 داًطگبُ فشدٍسی ٍ تحت ًظبسی ّیئت ًظبسی ثش ًطشیبی داًطجَیی فؼبلیت خَاّذ کشد.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پشدیس داًطگبُ فشدٍسی ٍ ػلَم پضضکی   مکان اجرا : 1399-1400سبل تحصیلی  زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 75 شماره :

 09/09/1399 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


