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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 19
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش ػلوی کاستشدی هشْذ
عنوان طرح:

یک استکاى فکش

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشغیة داًشجَیاى تِ تفکش دس پیشاهَى حل هسائل ٍ هشکالت اعشاف خَد
افضایش دقت ٍ توشکض داًشجَیاى ٍ ایجاد فضای سقاتت ٍ ًشاط دس تیي داًشجَیاى
خالصه طرح :
دفتش ػلوی کاستشدی ساصهاى داًشجَیاى دس ًظش داسد تا تشگضاسی جشٌَاسُ فکشیٌّ ،شی "یک استکاى فکش ٍ ٌّش" تا هحَسیت کاسیکاتَس ٍ
تاصی ّای فکشی "سٍتیک " ٍ "شغشًج " ٍ "دٍهیٌَ" تِ اّذاف رکش شذُ فَق دست یاتذ.
کاریکاتور  :تا هَضَع تیاى هشکالت ٍ کاستی ّای هَجَد داًشگاُ ،تذیي تشتیة کِ داًشجَیاى پس اص ثثت ًام دس دفتش ػلوی کااستشدی
کِ اص تاسیخ اٍل اسدیثْشت (ّوضهاى تا ششٍع تثلیغات) لغایت  11/2/11آثاس خَد سا تحَیل ٍ ایي آثاس تِ صَست لویٌت دسآهذُ ٍ اص تااسیخ
 11/2/23تا  11/2/22دس کشیذٍس سالي فشدٍسی تِ ًوایش ػوَم داًشاجَ یاى دس خَاّاذ آهاذ کاِ تاا کذگازاسی تاش سٍی کاسیکاتَسّاا ٍ
ًظشسٌجی اص داًشجَیاى ًفشات تشتش هشخص هی شًَذ .دس ایي هساتقِ تشای ًفش اٍل ،کاست ّذیِ ّ 20ضاس تَهاًیً ،فش دٍم ،کااست ّذیاِ
ّ 11ضاس تَهاًی ٍ ًفش سَم ،کاست ّذیِ ّ 10ضاس تَهاًی دس ًظش گشفتِ شذُ است.
شطرنج  :تذیي تشتیة کِ پس اص تشگضاسی کالس ّای آهَصشی دس تاسیخ  11/2/1الی  ، 11/2/1داًشاجَیاى عای دٌاذ هشحلاِ اص تااسیخ
 11/2/12الی  11/2/20تا یکذیگش تِ سقاتت خَاٌّذ پشداخت( .شغشًج ّا تَسظ داًشگاُ تْیِ خَاّذ شذ) .ثثت ًام دس کالس ّا تشای ّش
ًفش  2000تَهاى ٍ ثثت ًام دس هساتقات تشای ّش ًفش  1000تَهاى ّضیٌِ خَاّذ داشت .دس ایي هساتقِ تاشای ًفاش اٍل ،کااست ّذیاِ 20
ّضاس تَهاًیً ،فش دٍم ،کاست ّذیِ ّ 11ضاس تَهاًی ٍ ًفش سَم ،کاست ّذیِ ّ 10ضاس تَهاًی دس ًظش گشفتِ شذُ است.
دومینو  :داًشجَیاى دس گشٍُ ّای ً 3فشی ثثت ًام خَاٌّذ شذّ .ش گشٍُ تایذ  200ػذد دٍهیٌَ تْیِ ًوَدُ ٍ تِ اجشای عشح دادُ شاذُ
تپشداصدً .حَُ داٍسی تا دس ًظش گشفتي صهاى صشف شذُ ٍ کیفیت اجشا خَاّذ تَد .دس ایي هسااتقِ تاشای ًفاش اٍل ،کااست ّذیاِ ّ 30اضاس
تَهاًیً ،فش دٍم ،کاست ّذیِ ّ 20ضاس تَهاًی ٍ ًفش سَم ،کاست ّذیِ ّ 11ضاس تَهاًی دس ًظش گشفتِ شذُ است.
روبیک  1 :ػذد سٍتیک تَسظ دفتش ساصهاى ٍاقغ دس ػلوی کاستشدی تْیِ خَاّذ شذ .سپس داًشجَیاى تِ صَست گشٍُ ّای ً 1فشی تاِ
سقاتت خَاٌّذ پشداخت .دس ایي هساتقِ تشای ًفش اٍل ،کاست ّذیِ ّ 20ضاس تَهاًیً ،فش دٍم ،کاست ّذیِ ّ 11ضاس تَهاًی ٍ ًفش سَم ،کاست
ّذیِ ّ 10ضاس تَهاًی دس ًظش گشفتِ شذُ است.
زمان اجرا :

اسدیثْشت 11

مکان اجرا :

هشکض ػلوی کاستشدی

