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دفتز هزکش علوی کاربزدی جْادداًطگاّی کاضوز : مجری طرح

 

 (استاًی)جطٌَارُ ضعز رضَی : عنوان طرح

 

                            سیاست ٍ اجتواع           علن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتابخَاًی دیي ٍ لزآى       :سرفصل فعالیت

      فَق بزًاهِ             گزدضگزی علوی فزٌّگی               هحزٍهیت سدایی                            ادب ٍ ٌّز
 

:  اهداف طرح 

تزٍیج فزٌّگ اسالهی ٍ ٍالیی با هعزفی الگَّای عولی ضایستِ  

ٍ  سیاسی اهام رضا  با تأکیذ بز رسالت ضعز بِ عٌَاى ضاخص تكاهل احساس   (ع)اًعكاس ٍیژگی ّای ضخصیتی، اخاللی، اجتواعی، علوی 

حوایت ٍ تطَیك ضاعزاى هذّبی بزای بیاى هعارف ٍ حمایك الْی ٍ ضٌاسایی ٍ پزٍرش استعذادّای ضعزی داًطجَیاى  
 

 : خالصه طرح 

در دٍ هزحلِ ضْزستاى ٍ استاى بزگشار هی ضَد ٍ در آى ضخصیت، سًذگی،  (ع)جطٌَارُ ضعز رضَی ّوِ سالِ با هحَریت اهام رضا 

در ّز یك اس ایي هزاحل، اضعار . آى بشرگَار هَرد تَجِ ضاعزاى هتعْذ ٍ هكتبی لزار هی گیزد...  سیزُ، حزم، کزاهات، سیارت،  ضفاعت ٍ 

ٍ بخص  (ع)جطٌَارُ در دٍ بخص اضعار ٍیژُ اهام رضا . ارسالی بِ جطٌَارُ بزرسی، ضاعزاى بزتز هعزفی ٍ بِ آًْا ّذایایی اّذا هی ضَد

 16 ًفز ٍ جوعاً 8در ّز بخص . جٌبی ضاهل هذّبی، ٍالیی، اجتواعی، هعارف بلٌذ اسالهی، تَحیذ، لزآى ٍ ًْج البالغِ بزگشار هی ضَد

در ایي طزح کِ با هحَریت ادارُ فزٌّگ ٍ . ًفز بزگشیذُ اًتخاب هی ضًَذ ٍ افزاد بزتز بخص رضَی بِ هزحلِ استاًی هعزفی خَاٌّذ ضذ

هطارکت سایز . ارضاد اسالهی بزگشار هی ضَد، بخص داًطجَیی آًزا ساسهاى داًطجَیاى هزکش علوی کاربزدی کاضوز بز عْذُ گزفتِ است

ادارات ٍ ًْادّای هزتبط جذب ضذُ ٍ تبلیغات ٍ اطالع رساًی بِ طَر ّوِ جاًبِ ٍ ضكَّوٌذ بِ عٌَاى یك حادثِ بشرگ فزٌّگی اس 

 ضْزیَر هاُ هصادف با رٍس 27 ضْزیَر هاُ بِ دبیزخاًِ ارسال ٍ جطٌَارُ در دٍضٌبِ 20آثار ارسالی تا . ابتذای ضْزیَر هاُ آغاس هیطَد 

.  ضعز ٍ ادب، هیالد حضزت فاطوِ هعصَهِ ٍ آغاس دِّ کزاهت آغاس هی ضَد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هجتوع فزٌّگی ٌّزی سزٍ کاضوز :  مکان اجرا  27/6/91:  زمان اجرا

 

 91کوتاه نوشت طرح های فرهنگی سال 

 سازمان دانشجویان

 40: شماره 

 19/5/91: تاریخ 

ًذارد : پیوست 

 


