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مجری طرح :دفتشداًشکذُ داسٍسبصی
عنوان طرح:

ثِ پیشَاص ثْبس هی سٍین

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب فلسفِ ًَسٍص ٍ صًذُ ًگِ داشتي جلَُ ّبی اسالهی ایشاًی ًَسٍص
ایجبد فضبی ًشبط ٍ اًگیضُ دس هیبى داًشجَیبى
خالصه طرح :
ثِ هٌبسجت ًضدیک شذى ایبم ثْبس ٍ ثِ هٌظَس ایجبد فضبی فشٌّگی هٌبست دس ثیي داًشجَیبى داًشکذُ داسٍسبصی ،ثاب موبیات ٍ ًظابس
سیبست هحتشم داًشکذُ (دکتش ایوي شْیذی) ٍ هعبًٍت هحتشم فشٌّگی داًشکذُ (خبًن دکتش خشبیبسهٌش) دس ًظش داسین تب جشٌَاسُ دٍ
سٍصُ ًَسٍص سا ثشگضاس ًوبیین .شیَُ اجشای طشح ثذیي تشتیت خَاّذ ثَد کِ پس اص اعالم فشاخَاى عوَهی دس ثیي داًشجَیبى ٍ ثجات ًابم اص
داًشجَیبى عاللِ هٌذ (گشٍّی ٍ فشدی) ،داًشجَیبى ثِ هذ سِ سٍص ثشای آهبدُ سبیض سفشُ ّفت سیي فشصت خَاٌّذ داشت .پیش ثیٌی
هی شَد ثیش اص  5گشٍُ داًشجَیی دس ایي طشح هشبسکت ًوبیٌذ .دس پبیبى سٍص چْبسم سفشُ ّبی آهبدُ شذُ دس هحَطاِ داًشاکذُ ثاشای
ثبصدیذ عوَم لشاس خَاّذ گشفت ٍ اص کلیِ داًشجَیبى ٍ اسبتیذ داًشکذُ ثشای داٍسی اص طشیك سبهبًِ پیبهک کوک گشفتِ خَاّذ شذ .عصش
سٍص پٌجن (چْبسشٌجِ) هشاسن اختتبهیِ ثب هعشفی گشٍُ ثشتش ثشگضاس خَاّذ شذ .دس طی ایي جلسِ اص جٌبة آلبی دکتاش ایوابى پاَس (عضاَ
ّیئت علوی داًشکذُ ادثیب داًشگبُ فشدٍسی هشْذ) جْت سخٌشاًی پیشاهَى تبسیخچِ عیذ ثبستبًی ًَسٍص دعَ ثِ عول خَاّاذ آهاذ.
پخش کلیپ ،اجشای هَسیمی سٌتی ،هسبثمِ مضَسی ،هصبمجِ ،پزیشایی ٍ اّذای جَایض اص دیگش ثخش ّبی ایي ثشًبهِ خَاّذ ثَد.
شبیبى رکش است سفشُ ّبی آهبدُ شذُ تب پبیبى سبل تحصیلی جْت ثبصدیذ داًشجَیبى دس صحي داًشکذُ لشاس خَاّذ گشفت ٍ دس صاَس
تَافك ثب گشٍُ ثشتش ،سفشُ آًْب دس هشاسن سبل ًَ دس اسدٍّبی جْبدی سٍستبی کسشاة استفبدُ خَاّذ شذ.
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