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        فَق ثشًبهِ             گشدضگشی علوی فشٌّگی                هحشٍهیت صدایی                            ادة ٍ ٌّش
 

:  اهداف طرح 

آضٌبیی ثب کبسثشد سیبضیبت ٍ ًوبیطگبُ جلَُ ّبی سیبضیبت ٍ هسبثقبت سقبثتی سیبضی 

سخٌشاًی ٍ گفتگَی ًضدیک اسبتیذ ٍ داًطجَیبى 
 

:  خالصه طرح 

اص آًجب کِ داًطجَیبى سضتِ سیبضی دس ثسیبسی اص هَاسد تٌْب ثِ گزساًذى دسٍس تئَسی هی پشداصًذ، اص چٌذ تي اص اسبتیذ دعَت ًوَدین تب 

دس داًطکذُ علَم سیبضی هعوَال ضبّذ جَی . دس هَسد کبسثشدّبی سیبضیبت دس سبیش علَم ٍ دس صٌعت ٍ اجتوبع ثِ سخٌشاًی ثپشداصًذ

خطک ٍ سسوی ّستین کِ ثِ خبعش ًجَدى استجبط صویوبًِ ٍ عذم ٍجَد ساّی ثشای پیطٌْبدات ثِ اسبتیذ ٍ هسئَلیي داًطکذُ هی ثبضذ 

اص آًجب کِ سیبضیبت علن صیجبیی ّبست ثش آى ضذین تب . کِ ثب ایجبد گفتگَ هیبى اسبتیذ ٍ داًطجَیبى سعی دس ثشعشف ًوَدى آى هی ثبضین

الصم ثِ رکش است کِ ایي پیطٌْبد کِ اص عشف اسبتیذ ٍ . جلَُ ّبی صیجبیی سیبضی سا دس ًوبیطگبّی ثِ ّویي عٌَاى ثِ ًوبیص ثگزاسین

ثسیبسی اص هسبثقبت سیبضی، هسبثقبت سقبثتی هیبى داًطجَیبى هی ثبضذ کِ دس دِّ . داًطجَیبى ًیض ثسیبس هَسد استقجبل قشاس گشفت

سیبضیبت ثش آى ضذین تب چٌذ ًَع اص ایي هسبثقبت سا دس سغح کَچک ثشای هعشفی ٍ ّوچٌیي ایجبد اًگیضُ ٍ ًطبط دس سغح داًطکذُ 

هی داًین کِ ثسیبسی اص داًطجَیبى فعلی داًطکذُ دس آیٌذُ دثیشاى سیبضی کطَس خَاٌّذ ثَد ٍ دس ثحث تذسیس جذا اص . ثشگضاس ًوبیین

. ثحث داًص آهَصضی، سٍش تذسیس ًیض ثسیبس هْن است کِ دس قبلت کبسگبُ ّبیی عوَهی ثِ داًطجَیبى ایي سٍش ّب اسائِ خَاّذ ضذ

ضبیذ دس ًگبُ اٍل، اّذاف اٍلیِ ایي عشح ثیطتش ثب فعبلیت ّبی تخصصی علَم سیبضی هشتجظ ثبضذ، اهب حضَس داًطجَیبى دس قبلت تطکل 

ّبی هختلف ٍ فعبلیت گشٍّی هی تَاًذ دس چبسچَة فعبلیت ّبی داًطجَیی سبصهبى داًطجَیبى قشاس گیشد، ضوي آًکِ هَجت افضایص 

. سٍاثظ ثب هسئَلیي ٍ اسبتیذ داًطکذُ خَاّذ ضذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

داًطکذُ علَم سیبضی :   مکان اجرا   91ًیوِ دٍم آثبى : زمان اجرا 

 

 91کوتاه نوشت طرح های فرهنگی سال 

 سازمان دانشجویان

 59: شماره 

 6/8/91: تاریخ 

ًذاسد : پیوست 

 


