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فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
شناخت استعدادهاي دانش آموزان مناطق محروم و فراهم کردن زمینه براي شکوفایی آن ها-1
قیت و ابتکار دانش آموزان مناطق محرومایجاد فرصت هاي برابر تحصیلی براي دانش آموزان و پرورش روحیه خال-2
فراهم کردن زمینه مناسب براي ایجاد ارتباط موثر بین والدین و دانش آموزان-3
ایجاد حساسیت در دانشجویان نسبت به پرداخت زکات علم به اقشار کم برخوردار و محروم-4

:خالصه طرح
جایگـاه دیرینـه اي دارد و  عموم جامعه، در تاریخ بشر به خصوص دین مبین اسـالم  برايهرچند فقرزدایی و رفع محرومیت و تامین رفاه         

این حوزه در بـین  واقعیت آنست کهت، ولید شده و از گرفتاري هاي این چنینی مردم به تلخی یاد شده اس، بر آن تاکی مختلفدر دوران 
.به صورت هدفمند و مستمر نبوده استاغلب، قشر دانشگاهی چندان مطرح نشده و یا اگر هم فعالیت هایی صورت گرفته

یکـی از تـشکل     جهادي در روستاهاي محروم خراسـان،        يکه با برگزاري چندین دوره اردو     لذا سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی مشهد    
ر رشـته هـاي     نظر دارد با برنامه ریزي صـحیح و بهـره گیـري از دانـشجویانی متخـصص د                 در این حوزه شناخته میشود در      هاي پیشگام 

تحـصیلی  هـاي  خـوانی و رفـع نیازمنـدي   هاي برابر آموزشی، ترویج فرهنگ کتاب     که با هدف ایجاد فرصت    را  این طرح   ،مختلف دانشگاهی 
راستاي تحقق اهداف فوق برآن شدیم تا با انتخاب شهرك شهید رجـایی و  د.طرح ریزي شده است برگزار کندآموزان مناطق محروم   دانش

این طرح شامل بخش هـاي مختلفـی از   . عنوان منطقه هدف، دومین دوره طرح تدریس در مناطق محروم را برگزار نماییم     شهید باهنر به    
الزم به  . جمله برگزاري آزمون هاي تعیین سطح، برگزاري کارگاه هاي آموزشی براي مدرسین، دانش آموزان و والدین و تدریس می باشد                   

که طبـق یـک   شده اند از جمله مهم ترین و تاثیرگذارترین دروس در آزمون سراسري هستند        ذکر است دروسی که براي تدریس انتخاب        
توجـه بـه اینکـه دانـش آمـوزان          بـا . برگزیده شده اند  برنامه کالسی منسجم توسط کارشناسان و مشاورین تحصیلی براي آمادگی کنکور            

ن و رشته هاي دانشگاهی مربـوط بـه رشـته تحـصیلی خـود               مناطق کم برخوردار اطالع کافی نسبت به کنکور، نحوه صحیح درس خواند           
آمادگی براي کنکور، شیوه تـست زنـی،        : محتواي کارگاه ها شامل   . در آغاز طرح، کارگاه هایی براي ایشان در نظر گرفته شده است            .ندارند

ودن تحصیالت عالیه نزد خـانواده  همچنین با توجه به کم اهمیت ب    .آشنایی با رشته هاي دانشگاهی و شیوه صحیح درس خواندن میباشد          
نیـز کمرنـگ شـدن رابطـه     روي انگیزه دانش آموزان بر ادامه تحصیل میگـذارد و هاي این مناطق و تاثیر منفی شدیدي که این مساله بر    

بـا دانـش   قبیـل آمـوزش صـحیح برخـورد     تا کارگاه هـایی از ، ضروري استدلیل مشغله کاري زیاد والدین    ه  باولیا و مربیان این مدارس،      
با توجه به حساسیت طرح، نیاز به آموزش هاي اولیـه پـیش از تـدریس          .برگزار کنیم  یجاد یک ارتباط موثر با فرزندان     آموزان کنکوري و ا   

لذا کارگاه هایی با محوریت چگونگی ارتباط با دانش آموزان، آشنایی مدرسین با روش هـاي جدیـد           . براي مدرسین داوطلب ضروري است    
ش افزایی آمادگی دانش آموزان براي کنکور براي ایشان در نظر گرفته شده استتدریس و دان

مناطق محروم حاشیه شهر مشهد:مکان اجرا پاییز و زمستانزمان اجرا

93هاي فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان

30:شماره 
25/6/93:تاریخ 

ندارد:پیوست 


