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ستاد مرکزي سازمان دانشجویان:مجري طرح

نمایشگاه مهر :عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
معرفی اهداف و فعالیت هاي سازمان دانشجویان به دانشجویان جدیدالورود در دانشگاه هاي فردوسی و علوم پزشکی

جویان به مسئولین و مدیران دانشگاه هاي فردوسی و علوم پزشکیارائه گزارش از فعالیت هاي سازمان دانش
جذب نیروهاي جدید از بین دانشجویان جدید الورود

:خالصه طرح
نفر از آنها در هـر       5,000بیش از دانشجویان دانشگاه هاي فردوسی و علوم پزشکی،        نفر  25,000همانگونه که مستحضر هستید از حدود       

دید جایگزین می شوند که ذهنی آماده براي شکل گیري دارند و به جرات می توان گفت که اولین تـصویري کـه از                        سال با دانشجویان ج   
.تا پایان دوران دانشجویی در ذهن ایشان ثابت بماندبا استمرار فعالیت هاي آن تشکلهر تشکلی در ذهن آنان شکل بگیرد، می تواند

و فعالیت هاي سازمان در قالب هایی جذاب، اهداف  با برنامه ریزي دقیق و مدون      ،سال تحصیلی  در ابتداي  لذا بسیار مناسب خواهد بود تا     
.دانشجویان را به آنها معرفی نماییم

با توجه به برنامه منسجم دانشگاه فردوسی و علوم پزشکی در قالب اردوهاي پیش دانشگاهی براي دانـشجویان جدیـد الـورود در اردوگـاه         
، پیشنهاد می شود تا با برپایی غرفه حضور کلیه تشکل ها از جمله سازمان دانشجویان در این اردوها    د و با توجه به      هاي حاشیه شهر مشه   

.  سازمان دانشجویان در این نمایشگاه ها، فعالیت هاي سازمان در سال هاي اخیر به دانشجویان جدید الورود معرفی شود
:است که می توان به موارد ذیل اشاره نمود بدین منظور راه کارهاي مختلفی پیش بینی شده

جهت ارائه به مسئولین و دانشجویان عالقه مند، آمـاده سـازي پوشـه اي    1392تهیه و تدوین گزارش ساالنه سازمان دانشجویان در سال    
الـورود، نمـایش پوسـتر    شامل معرفی و گزارش مصور برنامه هاي سازمان به عنوان هدیه عمومی براي دانشجویان جدیـد      اما شکیل   ساده  

نمایش کلیپ و فیلم برنامـه هـاي سـال هـاي گذشـته، معرفـی                معرفی سامانه پیامک سازمان دانشجویان،      برنامه هاي سال هاي گذشته،      
فرانس هـاي کتـاب و طـرح    کنمسابقات مناظره دانشجویی، جشنواره ها وبرنامه هاي شاخص سازمان دانشجویان مانند اردوهاي جهادي،    

...و ، معرفی دفاتر و کانون هاي تخصصی سازمان مانند کانون ادبیات و کانون مهربارانیهاي قرآن
.رسانی شودتنها باید به روزبعضا گذشته، برخی از اقالم فوق موجود بوده و هايبا توجه به طرح مشابه سازمان دانشجویان در سال

ردوسی و علوم پزشکیپردیس دانشگاه ف:مکان اجرا 93مهر :زمان اجرا

93سالهاي فرهنگیکوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان
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