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سازمان دانشجویان

مجری طرح :کبًَى اسدٍّبی جْبدی
عنوان طرح:

هْشثبساى ( 12سٍستبی ضبج)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
استفبدُ اص تَاًبیی ّبی داًطجَیی دس افضایص سطح آگبّی ّبی هزّجی ،ثْذاضتی ،تحصیلی ٍ ٌّشی هٌبطك هحشٍم
استفبدُ اص تَاًبیی ّبی اجشایی جَاًبى دس تَاًوٌذسبصی ٍ ثِ سبصی فضبّبی سٍستبیی
ایجبد حس اعتوبد ٍ خَدثبٍسی دس سٍستبییبى صلضلِ صدُ ثب حضَس داٍطلجبًِ داًطجَیبى دس سٍستبی آًْب
آضٌبیی داًطجَیبى ثب کبًَى اسدٍّبی جْبدی سبصهبى داًطجَیبى
خالصه طرح :
ثب سایضًی ّبی اًجبم ضذُ ثب هَسسِ خیشیِ اهبم علی (ع) دس تْشاى ٍ ضْش سی کِ ثشًبهِ ّبی جْبدی دس سٍستبّبی هحرشٍم اسرتبى خشاسربى جٌرَثی
ثشگضاس هی کٌٌذ ٍ هتَلی غیشدٍلتی ستبد تَاًوٌذ سبصی سٍستبّبی هحشٍم هی ثبضٌذ ٍ ّوچٌیي پس اص ّوکبسی هَفك اًجبم ضذُ دس تعطیالت ًرَسٍص
سبل ّبی  91 ٍ 90 ،89ثشای سبل آیٌذُ سٍستبی ضبج دس  70کیلَهتشی جٌَة ضشلی ضْشستبى لبئي سا ثِ عٌَاى هٌطمِ ّذف تعطیالت ًَسٍص آیٌذُ
اًتخبة کشدُ این .سٍستبی ضبج اص تَاثع صّبى ٍ هشکض صلضلِ اخیش لبئٌبت ثَدُ است .ایي سٍستب اص جولِ هحشٍم تشیي سٍستبّبی ثخص صیشکَُ ثَدُ کِ ثب
حضَس  45خبًَاس ،جوعیتی ًضدیک ثِ ً 170فش داسد .دس صلضلِ اخیش اغلت خبًِ ّبی سٍستبیی ثب تَجِ ثِ سبختبسّبی لذیوی ٍ ثبفت فشسرَدُ تخشیرت
ضذُ است کِ دس حبل حبضش ثب کوک هسئَلیت استبًی ٍ هطبسکت ثسیبس جذی اّبلی دس حبل ثبصسبصی هی ثبضذ .الصم ثِ رکش است دس صلضلِ اخیش تٌْب
ً 5فش تلفبت جبًی داضتِ این کِ توبهب هتعلك ثِ ّویي سٍستب ٍ اص یک خبًَادُ ثَدُ اًذ .ثب تَجِ ثِ ضشایط سٍحی ًبهٌبست اّربلی سٍسرتب ٍ ثرب ثشسسری
ّبی اًجبم ضذُ ٍ ثب تَجِ ثِ عولکشد هٌبست داًطجَیبى دس سبل ّبی گزضتِ دس صهیٌِ ّبی آهَصضی ٌّرشی ،تحصریلی ،ثْذاضرتی ،هرزّجی ٍ فرَق
ثشًبهِ ،فعبلیت دس صهیٌِ ّبی فَق الزکش دس دستَس کبس لشاس گشفتِ است .لزا دس فشاخَاى ّبی اٍلیِ اص داًطجَیبى جْت آهَصش ّبی فَق الزکش دعَت
ثِ عول خَاّذ آهذ .پیص ثیٌی هی ضَد ثب ثجت ًبم اص داًطجَیبى عاللِ هٌذ ،کبسٍاى ّبی اعضاهی دس لبلت گشٍُ ّبی ً 10فشُ کِ اکثش آًْب سا خَاّشاى
تطکیل خَاٌّذ داد ،دس طَل سِ ّفتِ اص  25اسفٌذ جبسی تب  13فشٍسدیي سبل آیٌذُ ثِ سٍستبی ضبج اعضام ضًَذ .ضبیبى رکرش اسرت کلیرِ اهکبًربت
هَسد ًیبص ثشای البهت ٍ تغزیِ داًطجَیبى دس طَل البهت دس سٍستبی هزکَس ،تَسط خیشیِ اهبم علی (ع) ثِ صَست هجضا ٍ هٌبست تبهیي خَاّذ ضرذ.
صهبًجٌذی اٍلیِ اجشایی ثب تَجِ ثِ هیضاى هطبسکت داًطجَیبى دس ایي طشح ثِ ضشح ریل خَاّذ ثَد :
 ضٌبسبیی اٍلیِ ،ثبصدیذ اص سٍستب ٍ تعییي دلیك سشفصل ّبی فعبلیت ( 91/11/1الی )91/11/12
 فشاخَاى اٍلیِ ثجت ًبم اص داٍطلجبى ( 91/11/23الی )91/12/3
 تعییي لیست لطعی ًفشات اعضاهی ٍ ثشگضاسی جلسبت تَجیْی ٍ ّوبٌّگی ًْبیی ( 91/12/5الی )91/12/10
 اعضام داًطجَیبى ثِ هٌطمِ ّذف دس سِ گشٍُ ( 91/12/24الی  91/12/29 - 91/12/29الی  92/1/6 - 92/1/5الی )92/1/13
الصم ثِ رکش است دس صَست ًیبص ثِ صهبى ثیطتش دس اجشای طشح ٍ فعبلیت هستوش دس آًجب دس ثْبس آیٌذُ ،طشح تکویلی آى دس سبل آیٌذُ اسائرِ خَاّرذ
گشدیذ.

زمان اجرا :
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سٍستبی ضبج اص تَاثع لبئي

