تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

19
11/11/21
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 19
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش خَاتگاُ فجش
عنوان طرح:

تاًک سی دی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
اسائِ خذهات فشٌّگی هزّثی دس قالثی جذیذ تِ داًطجَیاى خَاتگاّی
افضایص سطح ضٌاخت دیٌی ٍ فکشی داًطجَیاى ٍ آضٌایی تیطتش آًاى تا ساصهاى داًطجَیاى
خالصه طرح :
تاًک سی دی دفتش خَاتگاُ فجش اص سال  78ساُ اًذاصی ضذُ ٍ تییص اص  100عٌیَاى سیی دی دس هَعیَعات هختلمیی هاًٌیذ سیخٌشاًی،
هَسیقی ،فشٌّگی ٍ اجتواعی ٍ ....داسد .تا تَجِ تِ استقثال هٌاسة داًطجَیاى اص اهاًت تشدى سی دی ّای فَق الزکش ٍ تِ پیطٌْاد دفتش
ًْاد سّثشی داًطگ اُ ،دس ًظش داسین تا تا تکثیش تخطی اص تاًیک سیی دی آى هجوَعیِ ،تاًیک سیی دی دفتیش سیاصهاى سا تقَییت کیشدُ ٍ
گستشش دّین .اسائِ سی دی ّا تِ داًطجَیاى خَاتگاّی تذٍى ّضیٌِ ٍ ًیاص تِ گشٍی ّش هذسکی ٍ تٌْا تا ثثت هطخصات خَاتگاّی آًْیا
هی تَاًذ اص ًقاط قَت ایي طشح تاضذ .دس حال حاعش تِ صَست تقشیثی تیص اص ً 30مش دس ّش ّمتِ اص خذهات ایي تاًک سی دی اسیتمادُ
هی کٌٌذ کِ پیص تیٌی هی ضَد تا افضایص تٌَع ٍ عٌاٍیي سی دی ّا ،ایي تعذاد تا ً 00مش دس ّش ّشفتِ افضایص یاتذ.
دس اداهِ تشخی اص عٌاٍیي هَسد ًظش جْت تکثیش رکش ضذُ است :
سخٌشاًی  :دضوي ضٌاسی دیٌی ،غشٍب اًَاس کثشیا (ٍحیذ خشاساًی) ،دس سَگ یاس(ٍحیذ خشاساًی) ،فشیاد قشاى (قشائتیی) ،اصیَل عقاییذ
اسالهی(قشائتی) ،دس پشتَ ایات قشاى(اًصاسی) ،صالل عتشت(اًصاسی) ،اضشاق غذیش(اًصاسی) ،صثش (اًصاسی) ،صخوِ ّای فشاق(اًصاسی)ً ،خی
اهیذ (اًصاسی) ،جوال هستَس (اًصاسی) ،حذیث عطق (اهجذ)ً ،قذی تش ٍّاتیت (قضٍیٌی) ،سیخٌشاًی (پٌاّییاى) ،تمسییش هَعیَعی قیشاى
(اًصاسی) ،تمسیش اخالقی قشاى(هظاّشی) ،سٍاًطٌاسی ضخصیت سالن (ٍاعی هَسیَی) ،تشتییت ،لیزت ،کاتَس(عثذالشعیا کیشدی) ،تمکیش
ساّثشدی دس سیشُ سّثشی ،طشحی تشای فشدا (حسي سحین پَس) ،سلسیلِ کاسگیاُ ّیای اهیَصش اصدٍا  ،قیشاى ٍ سیالهتی ،ساتطیِ دختیش ٍ
پسش(پٌاّیاى)
هستٌذ ٍ :سًٍیکا تصوین هیگیشد تویشد ،هستٌذ اٍتاها ،هٌاظشُ کَاکثیاى ٍ ضشیعتوذاسی ،دیذاس ضعشا تا سّثشی
ًشم افضاس ٍ هتمشقِ  :یاسیي ،الشحوي ،سالمً ،ثاًَ ،ساالحکام ،قاتیلیاى ،تثاس استکثاس ،فشقِ ساصی دس جْاى ،اهیشٍص ،ضاّذ(هشتضیی هطْیشی)،
اصَل کافی ،ضثْای پیطاٍس ،اخالق اص دیذگاُ قشاى ،سُ تَضِ حج ،هذیشیت استشس ،حواسِ کاٍُ ،جیَاى ٍ ضیاداتی ،جٌی ًیشم ٍ فضیای
هجاصیً ،جَای ٍصال ،اسهغاى حَصُ
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