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 خَاتگاُ فجشدفتش  مجری طرح:

 

 هیض هطثَعات عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                    علن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی             لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ باد                            
 

 اهداف طرح :

 آشٌایی داًشجَیاى خَاتگاّی تا ساصهاى داًشجَیاى 

 دس صهیٌِ ّای تخصصی ٍ اجتواعی اخثاس ٍ اطالعات آصاد جشیاى ایجادٍ داًشجَیاى  فشٌّگی سطح استما تخشی ٍ آگاّی
 

 خالصه طرح :

پس اص تاص پس گیشی دفتش ساصهاى داًشجَیاى دس خَاتگاُ ّای فجش ٍ تا تَجِ تِ تعطیلی دفترش دس اتترذای سراا جراسیت جْرت آشرٌایی       

ّوچٌیي فشصت هٌاسة فشاغت داًشجَیاى دس خَاتگراُ ٍ   ٍّشچِ تیشتش داًشجَیاى تا ساصهاى داًشجَیاى ٍ هحل دفتش اى دس خَاتگاُ ّات 

تا ترا ساُ اًرذاصی    شذین آى تشت ٍ ...  اجتواعیت سیاسیٍیج فشٌّگ هطالعِ ٍ افضایش آگاّی داًشجَیاى دس صهیٌِ ّای فشٌّگیت تا ّذف تش

هیض هطثَعات دس دفتش ساصهاى داًشجَیاىت اّذاف فَق سا هحمك ساصین. شایاى رکش است ایي طشح ساا گزشتِ دس دفتش تسیج داًشجَیی 

ت هَسد استمثاا داًشرجَیاى لرشاس ًگشفترِ ترَدت     آى دفتش دس هطثَعات هَجَد ٍ یکسَیِ حضَس جشیاًی خاص اجشا هی شذُ کِ تا تَجِ تِ

اص سرَی   حاا آًکِ دس ساا ّای گزشتِ کِ هیض هطثَعات دفتش ساصهاى داًشجَیاى فعاا تَدُ استت استمثاا اص ایي اهکراى فرشاّن شرذُ   

 ت تسیاس خَب تَدُ است.داًشجَیاى خَاتگاّی

 ٍ هجالت هَسد ًظش تِ ششح ریل هی تاشٌذ :  ّا ٍصًاهِس

 کیْاىت ششقت ّوشْشیت خثش ٍسصشیت تْشاى تایوضخشاساىت  سٍصًاهِ ّا:

 ّفتِ ًاهِ ّا : پٌجشُت هثلثت آسواىت ًسین تیذاسی

 هْشًاهِفیلن ٍ  هاُ ًاهِ ّا:

ضوي آًکِ تشای سٍصًاهِ خشاساى ًیض اص اشرتشان   ّفتِ تشآٍسد شذُ استت 10ٍ هذت طشح فَق الزکش تشای سِ هاُ آیٌذُ رکش است  شایاى

 سٍصًاهِ خشاساى ستاد هشکضی استفادُ خَاّذ شذ تا دس ّضیٌِ ّا صشفِ جَیی شَد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دفتش ساصهاى داًشجَیاى خَاتگاُ فجش   مکان اجرا : 01ٍ تْاس  00صهستاى  : زمان اجرا

 

 09 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 11 شماره :

 12/10/00 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


