تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
73

شماره :
 ...تاریخ :

00/10/12

پیوست :

ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 09
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مجری طرح :ستاد هشکضی ساصهاى داًطجَیاى
عنوان طرح:

اسدٍی فشٌّگی داًطجَیی فجش 6

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص آگاّی ّای داًطجَیاى اص آسهاى ّا ,اسصش ّا ٍ دستاٍسدّای اًمالب اسالهی
پاسخگَیی تِ استفْاهات ٍ ضثْات پیشاهَى اًمالب اسالهی ٍ ایجاد اهیذ تِ آیٌذُ اًمالب اسالهی
ایجاد ّوذلی ٍ اًسجام تیي تطکل ّای داًطجَیی داًطگاُ ٍ تشلشاسی صهیٌِ ّوکاسی هطتشن

خالصه طرح :
طثك سٌَات سال ّای گزضتِ ٍ تا ّذف آضٌایی داًطجَیاى تا آسهاى ّای اًمالب ،اًذیطِ ّای اهام خویٌی (سُ) ٍ تضسگااى اًماالب اساالهی ،دس ًظاش
داسین ضطویي اسدٍی فشٌّگی داًطجَیی فجش سا دس تْشاى ٍ لن تشگضاس ًوایین .تذیي تشتیاة کاِ تاا ر اَس هٌتخثای اص اػ اای فؼاال تطاکل ّاای
داًطجَیی هَسسات آهَصش ػالی هطْذ دس ایي اسدٍ ،ضوي تحث ٍ تثادل ًظش تیي دیذگاُ ّای هتفاٍت تطکل ّای هختلا ٍ هاللاات تاا ضخ ایت
ّای ا ًمالتی ٍ تاصدیذ اص اهاکي هشتثط ،هَجة ایجاد ّوذلی تیطتش تیي تطکل ّا دس ساستای آسهاى ّای اًمالبً ،مطی دس تؼویك اًذیطِ ّای اًمالتای
ایفا ضَد .هَضَػاتی هاًٌذ آصادی ،ػذالت ،ت یشت ،ػلَم اًساًی ،الگَی پیطشفت اسالهی ٍ  ..اص جولِ هَضَػات هَسد ًظش تشای ًطست ّاای تخ ایی
هی تاضذ .پیص تیٌی هی ضَد رذٍد ً 20فش اص ًوایٌذگاى تطکل ّای داًطگاُ ّا (تسیج داًطجَیی ،جاهؼِ اسالهی ،اًجوي اساالهی ،اًجواي ػلوای،
ًطشیات داًطجَیی ،ضَسای صٌفی ٍ  )...دس ایي اسدٍ ضشکت ًوایٌذ .تشًاهِ اٍلیِ اسدٍ تِ ضشح ریل هی تاضذ کِ الثتِ تاکٌَى ساخٌشاًاى آى تاِ صاَست
دلیك هطخص ًطذُ است ،لکي گضیٌِ ّایی هاًٌذ رجت االسالم غشٍیاى ،سشٍش هحالتی ،اتَطاالثیً ،اَسٍصی ،سٍرااًی ،خساشٍپٌاُ ،فیشرای ،دکتاش
ػثذالَّاب فشاتی ،ضشی لگضاییّ ،ادٍی تْشاًی ٍ  ...هَسد ًظش است کِ دس آیٌذُ تِ صَست لطؼی هطخص خَاّذ ضذ.
تشًاهِ ّای ایي اسدٍ سا دس سِ لالة صیش هی تَاى هت َس ضذ :
 -1سخٌشاًی اساتیذ صارةًطش داًطگاّی ٍ رَصٍی پیشاهَى چشایی ،چگًَگی ،آسهاىّا ٍ دستاٍسدّای سخذاد اًمالب اسالهی ایشاى
 -2دیذاس تا هشاجغ ٍ هثاسصاى پیطکسَت اًمالب اسالهی
 -3تاصدیذ اص اهاکي فشٌّگی ٍ تاسیخی هشتثط تا اًمالب اسالهی
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