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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 91
سازمان دانشجویان

مجری طرح :داًشىذُ وشبٍسصی
عنوان طرح:

یه چوذٍى خبعشُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
تمَیت هْبست ّبی ًَشتبسی داًشجَیبى ٍ تشَیك آًْب ثِ ثجت خبعشات سٍصهشُ شبى
تشَیك داًشجَیبى ثِ داشتي دیذ جضئی ًگش ثِ هسبئل
خالصه طرح :
ثی شه دٍساى داًشجَیی ّش فشد ثخش هْن ٍ تبثیشگزاسی اص صًذگی آى فشد سا تشىیل هیذّذ .تٌْب دس ایي دٍسُ ّست وِ فشدحس هی
وٌذ ثشای ّوِ چیض ٍلت داسد؛ اص شغل ّبی وَچه داًشجَیی ثب دسآهذ اًذوش ٍ اسدٍّبی داًشجَیی تب تشیب ٍ سلف ٍ خَاثگبُ ٍ هسبثمبت
ٍ  ...چیضّبی صیبدی اص صًذگی داًشجَیی ّست وِ ًویشَد اص خبعش ثشد .اتفبلبت تلخ ٍ شیشیٌی وِ ثِ سبدگی اص رّي پبن ًویشَد ٍ دس
عَض دستوبیِ اتفبلبت ثضسي صًذگی هب دس آیٌذُ لشاس هیگیشًذ .خبعشاتی وِ َّیت هب سا هیسبصًذ ،خبعشاتی وِ ثب یبدآٍسی آًْب ثضسي هی
شَین ،یبد هی گیشین ٍ احسبس هی وٌین .هسلوب ثعذ اص ایي دٍسُ وَتبُ ّوِ چیض جذی تش ٍ سخت تش هیشَد ٍ شبیذ ّویي هَاسد وبفی
ثبشذ تب ایي دٍسُ سا عالیی تشیي ثخش صًذگی ّشوس ثٌبهین .دس ایي عشح دس ًظش داسین تب ثب اعالم فشاخَاى عوَهی دس سغح داًشگبُ ،اص
داًشجَیبى عاللِ هٌذ ثخَاّین تب ثخش ّبیی اص صًذگی داًشجَیی خَد سا دس چْبس هحَس شعش ،خبعشُ ،عىس ٍ فیلن (ولیپ) ظشف دٍ
ّفتِ اص عشیك سبیت سبصهبى داًشجَیبى ثشای ششوت دس ایي جشٌَاسُ ثشای هب اسسبل ًوبیٌذ .آثبس اسسبلی داًشجَیبى ثبیذ هشثَط ثِ
صًذگی داًشجَیی آى ّب ثبشذ اهب ًگبُ عٌض ٍ یب اًتمبدی ثِ ایي هسئلِ آصاد است .ایي آثبس تَسظ تیوی هتشىل اص اعضبی سبصهبى
داًشجَیبى ٍ اعضبی وبًَى شعش ٍ ادة داٍسی هی شَد .دس ّشیه اص هحَسّبی هسبثمِ سِ ًفش ثِ عٌَاى ثشگضیذُ ثخش داٍساى ٍ ًیض دس
هشاسن اختتبهیِ یه ًفش ثِ عٌَاى ثشگضیذُ ثخش داًشجَیبى اًتخبة هی شًَذً( .فشات اٍل ّش ثخش ،وبست ّذیِ  500.000سیبلیً ،فشات
دٍم ّش ثخش ،وبست ّذیِ  400.000سیبلی ٍ ًفشات سَم ّش ثخش ،وبست ّذیِ  300.000سیبلی ٍ ً 4فش ثشتش ثخش داًشجَییّ ،ش وذام
 400.000سیبل ،دس هجوَع ً 16فش) .دس ًظش داسین تب دس صَست اهىبى هشاسن اختتبهیِ ّوضهبى ثب هشاسن شت یلذا (عشح هصَة داًشىذُ
علَم تشثیتی) ثشگضاس شَدً .وبیش آثبس ثشتش ،اجشای هَسیمی سٌتی ،حضَس چٌذ تي اص اسبتیذ ثشجستِ ٍ لذیوی داًشگبُ ،اّذای جَایض
ًفشات ثشتش ّیئت داٍساى ٍ اًتخبة ًفشات ثشتش ثخش داًشجَیی اص دیگش ثخش ّبی احتوبلی اختتبهیِ خَاّذ ثَد.
صهبًجٌذی پیشٌْبدی ثذیي تشتیت است:
اعالم فشاخَاى عوَهی 91/9/15 :
هْلت اسسبل آثبس  91/9/15 :الی 91/9/25
اختتبهیِ ( 91/9/27 :دس صَستیىِ استمجبل داًشجَیی هٌبست ثبشذ ،اختتبهیِ آى ثِ تعَیك خَاّذ افتبد)

زمان اجرا :

 91/9/15الی 91/9/27

مکان اجرا :

داًشگبُ فشدٍسی هشْذ

