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:اهداف طرح 
افزایش سطح آگاهی هاي فرهنگی و اجتماعی دانشجویان

در قالبی مکتوب و منظم معرفی اهداف و فعالیت هاي سازمان دانشجویان به دانشجویان 

:طرحخالصه
طمـه را بـه انقـالب اسـالمی و     در فضاي سیاسی و اجتماعی کنونی جامعه و دانشگاه و در فضایی که افـراط هـا و تفـریط هـا بیـشترین ل              

هاي آن باالخص جنبش دانشجویی وارد کرده است، شاید با گردآوري جمعی از دانشجویان که نسبت به گذشته، حال و آینـده ایـن                        آرمان
و انتشار مطالبی در حد توان براي بازگرداندن فضاي دانشجویی مطلوب سال هاي قبل به دانشگاه کاري را هر چنـد                      جنبش دغدغه دارند  

لذا طی مذاکراتی که با جمعی از دانشجویان فعال در زمینه هاي دانشجویی و نشریات صورت گرفته است، برنامه ریزي                . کوچک انجام داد  
اگر برنامـه ریـزي   .د هم از لحاظ محتوایی و هم از لحاظ سطح پوشش دانشجویی انجام شده است     هاي اولیه براي چاپ نشریه اي قدرتمن      

ها به درستی انجام شود و دانشجویان عالقه مند در رشته هاي مختلف و سالیق مختلف با این طرح هماهنگ شوند، انشاهللا در آینـده نـه                
صـفحه قطـع   4شروع به کار ایـن نـشریه بـا    .ن دانشجویان شاهد خواهیم بودچندان دور نشریه اي قوي را در سطح دانشگاه با نام سازما         

6پیش بینی می شود تا پایان تـرم جـاري           .خواهد بود  )دو هفته یکبار  شاید در آینده    (ماه  نشریات دانشجویی و به صورت تک رنگ و هر          
کارشناس سابق طـرح و    (قه و تجربه آقاي مهدي کاظمی       پیشنهاد می شود با توجه به دانش، ساب        .شماره از این نشریه آماده و چاپ گردد       

الزم به ذکر است براي اجراي دقیق و مـنظم ایـن   . مسئولیت این نشریه معادل یکی از دفاتر سازمان به ایشان واگذار شود          ) برنامه سازمان 
ن نامـه بـه منظـور رشـد و شـکوفایی      این آیـی . نشریه، پیش نویس آیین نامه اي داخلی براي آن تهیه شده که به پیوست ارائه شده است             

استعدادها و توانایی هاي دانشجویان و پاسخ دادن بالفعل به نیازهاي فرهنگی در جهـت سیاسـت هـاي مطروحـه در اساسـنامه سـازمان                          
کلیه افراد نحوه کار و تعامل نشریه رسمی این سازمان را با       دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد تهیه و تنظیم گردیده است تا اهداف اصلی،            

الزم به ذکر است این نشریه عالوه بر مالحظات جهاددانشگاهی، مانند سایر نشریات دانشجویی مطـابق                . و نهادهاي مرتبط، مشخص سازد    
وقـایع  نام پیشنهادي این نشریه .با قوانین رسمی دانشگاه فردوسی و تحت نظارت هیئت نظارت بر نشریات دانشجویی فعالیت خواهد کرد   

. می باشد که البته تا پیش از چاپ بنا به نظر اعضاي سازمان قابل تغییر استاتفاقیه
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