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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 91
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطکذُ علَم پبیِ
عنوان طرح:

استبد ثطش (گشاهیذاضت خَاجِ ًصیشالذیي طَسی)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
 اسجگزاسی ٍ تکشین ًخجگبى ،هطبّیش ،عبلوبى ،داًطوٌذاى ٍ فشّیختگبى ایشاى صهیي ٍ هعشفی آثبس ایطبى ثِ داًطجَیبى تمَیت سٍحیِی عضت ،افتخبس ،خَدثبٍسی هلی ،اهیذٍاسی ٍ ًطبط فشدی ٍ اجتوبعی لطش داًطجَ افضایص ٍ استمبء آگبّی فشٌّگی داًطجَیبى ثشاسبس ضٌبخت توذى ایشاًی اسالهی ثب تبکیذ ثش هؤلفِّبی َّیت اسالهی ایشاًی -تالش دس جْت استمالل فشٌّگی ٍ هجبسصُ ثب تْبجن فشٌّگی اص طشیك آضٌب ًوَدى داًطجَیبى ثب هفبخش ٍ فشٌّگ غٌی ایشاى

خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ اّویت خَاجِ ًصیشالذیي طَسی ثِ عٌَاى یک ضخصیت ایشاًی ،ضیعی ٍ تأثیشگزاس دس عشصِ علن ،فشٌّگ ،سیبست ٍ هزّت
ایشاى صهیي ،دثیشخبًِ ًکَداضت هفبخش ایشاى صهیي هستمش دس سبصهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی ،ثِ دلیل داضتي سسبلتی کِ دس جْت
ثبال ثشدى آگبّی فشٌّگی داًطجَیبى ثشعْذُ داسد؛ تصوین گشفتِ است کِ دس طَل یک سبل ،ثشًبهِّبیی هتٌَع ٍ ثب هحتَایی غٌی ثشای
داًطجَیبى ٍ داًطگبّیبى استبى تْشاى ،داًطگبُّب ٍ ٍاحذّبی جْبدداًطگبّی سشاسش کطَس ثشگضاس ًوبیذ.
دس ساستبی ّویي طشح ًیض دس ثخص استبًی ٍاحذ هطْذ دس ًظش داسین ثشًبهِ ّبی ریل سا ثشگضاس ًوبیین:
 سخٌشاًی دکتش حسیي هعصَهی ّوذاًی (عضَ ّیئت علوی داًطگبُ صٌعتی ضشیف) پیشاهَى اثعبد علوی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی سخٌشاًی دکتش هشین هعضی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ تبسیخ داًطگبُ فشدٍسی هطْذ) پیشاهَى اثعبد دیٌی خَاجِ ًصیشالذیي طَسی سخٌشاًی هٌْذس آسیي (هٌجن ٍ ستبسُ ضٌبس) پیشاهَى ثشج تبسیخی سادکبى (سبختِ هٌحصش ثِ فشد خَاجِ ًصیشالذیي طَسی) کبسگبُ آهَصضی تخصصی ًجَم ٍ ثبصدیذ اص ثشج سادکبى ثشای داًطجَیبى عاللِ هٌذضبیبى رکش است ایي طشح ثِ صَست ّوبٌّگ ثب سبیش ٍاحذّبی جْبدداًطگبّی سشاسش کطَس دس ثبصُ  15الی  30آثبى اجشا خَاّذ ضذ ٍ
اختتبهیِ آى ثِ صَست ٍاحذ دس اسفٌذ هبُ دس تْشاى ٍ ّوضهبى ثب سٍص ثضسگذاضت خَاجِ ًصیشالذیي طَسی ثشگضاس خَاّذ ضذ.

زمان اجرا :

91/8/23

مکان اجرا :

آهفی تئبتش داًطکذُ علَم پبیِ

