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:اهداف طرح 
مسئولین دفاتر جدید سازمان دانشجویانایجاد آشنایی و همدلی بیشتر بین 

و اعضاي ستادانشجویانسازمان دگذشتهاز مسئولین دفاتر غیر مادي تشکرتقدیر و 

:خالصه طرح
، ایجاد فضایی دوستانه و غیر رسـمی بـراي آشـنایی و    نظر به تغییر اغلب مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان در آغاز سال تحصیلی جاري            

در طـول سـال     همکـار ایـن مجموعـه      ي دانـشجویان  حـداکثر همچنین با توجه به تالش داوطلبانه و        . همدلی بین آنها احساس می شود     
در طـی فـصل تابـستان و آسـیب     با توجه به برنامه ریزي هـاي صـورت گرفتـه   . تقدیر و تشکري حداقلی از آنها ناگزیر مینماید   تحصیلی،  

کوتـاه شـدن   . شناسی فعالیت هاي سالیان گذشته، یکی از نقاط ضعف جدي سازمان دانشجویان، عدم همگرایی بین مسئولین دفاتر است        
غدغه هاي جانبی شغلی و تحصیلی، تغییر رویکردهاي فرهنگی اجتماعی دانشجویان، تغییر سالیق فردي، افزایش گـروه  دوره مسئولیت، د  

لذا در ترم جاري، با . از جمله علل کاهش اینگونه ارتباطات است     ... ها و کانون هاي فعالیت فرهنگی، گسترش امکانات ارتباطی و رفاهی و             
برگـزاري اردو،  . براي مسئولین دفاتر برنامه ریزي شده استآموزشی و تفریحیتشکیالتی، هاي مختلف برنامه بررسی هاي صورت گرفته،  

. از جمله این برنامه ها می باشند      ... کارگاه هاي آموزشی، نشست اعضاي فعال، کادرسازي دفاتر، طرح هاي مطالعاتی ارائه کتاب و مقاله و                 
تشکیالتی پس از برگزاري نمایشگاه مهر و جلسات دانشجویان جدیدالورود، برگزاري اردویـی        طبق جدول زمانبندي این ترم، اولین برنامه        

در واقع این اردو سومین جلسه شوراي مسئولین دفاتر سازمان دانشجویان است که در فضایی غیـر رسـمی و                    . فرهنگی تفریحی می باشد   
ه تفریحی این طرح، با ارائه مقاله و بحث و گفتگو پیرامون آن، جنبه سعی خواهد شد تا عالوه بر جنب      . در دامان طبیعت برگزار خواهد شد     

الزم به ذکر است اردوهایی براي اعضاي فعال سازمان نیز در آینده پیش بینی شـده اسـت، لکـن                    .آموزشی و فرهنگی آنرا نیز تقویت کرد      
.زینه اي براي شرکت کنندگان در نظر گرفته نشده استبا توجه به جنبه تشکیالتی این اردو، ه. این اردو ویژه مسئولین دفاتر می باشد
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