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دفتش هشکض ػلوی کاستشدی جْادداًشگاّی هشْذ : مجری طرح

 

ًوایشگاُ پایاى ًاهِ ّای تشتش داًشجَیی : عنوان طرح

 

                            سیاست ٍ اجتواع             ػلن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتاتخَاًیدیي ٍ قشآى       :سرفصل فعالیت

        فَق تشًاهِ             گشدشگشی ػلوی فشٌّگی               هحشٍهیت صدایی                            ادب ٍ ٌّش
 

:  اهداف طرح 

آشٌایی داًشجَیاى جذیذ الَسٍد تا ساصهاى داًشجَیاى اص کاًال فؼالیت ّای ػلوی ٍ حوایت اص پایاى ًاهِ ّا ٍ پشٍطُ ّای داًشجَیی - 1

آشٌایی داًشجَیاى هشکض تا ػٌَاى ٍ طشح پایاى ًاهِ ّای فاسؽ التحصیالى ٍ اًتقال تجشتیات ٍ ػلن داًشجَیاى فاسؽ التحصیل تِ آًْا - 2
 

:  خالصه طرح 

دفتش ساصهاى داًشجَیاى هشکض ػلوی کاستشدی جْاد داًشگاّی دس ًظش داسد تا ّوضهاى تا آغاص سال تحصیلی، ًوایشگاّی تحت ػٌَاى 

 سا تا ّذف ًوایش پایاى ًاهِ ّای تشتش داًشجَیاى سال ّای گزشتِ ٍ ّوچٌیي ًوایشگاُ کتة 91 ٍ 90پایاى ًاهِ ّای تشتش سال 

.  فشٌّگی ٍ تخصصی آى هشکض تِ هذت یک ّفتِ تشگضاس ًوایذ

: اقالم هَسد ًیاص دس طشح فَق تِ ششح ریل هی تاشٌذ 

 هقاالت پظٍّشی تشتش -1

 اتذاػات ٍ یا فایل ٍ تصاٍیش آًْا -2

 پایاى ًاهِ ّای تشتش -3

 اتتکاسات ٍ ًَآٍسی ّای ثثت شذُ -4

 دستاٍسد ّای گشٍُ ّای هشکض -5

 جَایض دسیافتی اص جشٌَاسُ ّای ػلوی تَسط داًشجَیاى -6

 هقالِ ٍ پایاى ًاهِ دسیافت شَد کِ تا 100 گشٍُ ػلوی هشکض ػلوی کاستشدی، تیش اص 5شایاى رکش است پیش تیٌی هی شَد تا هشاسکت 

کتاب ّای هَسد ًظش ًیض اص اًتشاسات هختلف اص جولِ اًتشاسات جْاد .  اثش تشتش تِ ًوایش دسخَاّذ آهذ30تَجِ تِ اٍلَیت تٌذی گشٍُ ّا، 

. ّوچٌیي دس حاشیِ ایي ًوایشگاُ، تشٍشَسّای هؼشفی ساصهاى داًشجَیاى تَصیغ خَاّذ شذ. هشْذ تِ اهاًت گشفتِ خَاّذ شذ

 

 

 

 

 

 

 

تاالس فشدٍسی هجتوغ دکتش ػلی ششیؼتی :   مکان اجرا  15/7/91 الی 8/7/91: زمان اجرا 

 

 91کوتاه نوشت طرح های فرهنگی سال 

 سازمان دانشجویان

 43: شماره 

 12/6/91: تاریخ 

ًذاسد : پیوست 

 


