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:اهداف طرح 
باال بردن سطح بینش افراد در برخورد با گرایشات مختلف سیاسیو افزایش آگاهی دانشجویان از مسائل روز

تقویت روحیه روزنامه خوانی و آشتی با روزنامه
عالیت هاي سازمان دانشجویان و شناخت دانشجویان عالقمند و به عضویت گرفتن آنها، به ویژه دانشجویان جدید الورودآشنایی با ف

:خالصه طرح
امـا  . عنوان یکی از موثرترین افراد در تعیین سرنوشت کـشور، بایـد دارا باشـد              ه  آگاهی از مسائل روز، از اولویتهایی است که هر دانشجو، ب          

با وجود اینکه، دسترسی به اخبار و مسائل روز، رفته رفته آسان تر شده، هنوز عده کثیري از دانشجویان هستند که از مـسائل و                  متاسفانه  
اتفاقاتی که در کشور به وقوع می پیوندد با خبر نیستند و تبعات این امر منجر به عدم حضور و فعالیت این عده در کـنش هـاي مختلـف                         

دلیل این عـدم فعالیـت معمـوال ناشـی از نداشـتن شـناخت کـافی از مـسائل و                     . همچون انتخابات ها می باشد    اجتماعی، سیاسی و غیره     
از طرف دیگر، عده اي از دانشجویان هـستند کـه بـا وجـود عالقـه بـه اینگونـه                     . شخصیت هاي تاثیرگذار در حوزه هاي مختلف می باشد        

دارند و ممکن است بدلیل نداشتن قدرت تشخیص و تحلیل درست، توسط            مسائل، شناخت کافی نسبت به منابع خبري صحیح و معتبر ن          
.بسیاري از نشریات و روزنامه هایی، که هر روزه سیلی از خبرهاي بی حساب و کتاب و غرض ورزانه را روانه بازار میکنند، گمراه شوند

اعتدال گرا و اصولگرا، روزنامـه هـایی را در دسـترس    از گرایش هاي مختلف سیاسی اصالح طلب، با این مقدمه بر آن شدیم تا در هر روز، 
از اخبار و مـسائل  دانشجویان با حضور در دفتر سازمان دانشجویان دانشکده ادبیات، و مطالعه روزنامه هاي هر روز، .دانشجویان قرار دهیم  

تحلیل خبرهاي مهم هفتـه از دیـدگاه ایـن     منظور  ه  خر هفته، جلسه اي ب    آروز و دیدگاه هاي مختلف مربوط به آنها باخبر می شوند و در              
.سه روزنامه، با حضور افراد عالقمند برگزار خواهد شد

.کیهان، ایران و شرق خواهد بود: روزنامه هاي مورد نظر به نمایندگی از سه گرایش اصول گرا، اعتدال گرا و اصالح طلب به ترتیب 
:القمند به این حوزه انتخاب شده اند، اسامی آنها به شرح زیر استتحلیل گرهاي خبري ما در هفته از دانشجویان مستعد و ع

)91علوم اجتماعی(محمدرضا محمدي، )91لوم اجتماعیع(فرنام شکیبافر، )91علوم اجتماعی(مهدي عارفان
حـضور پیـدا کننـد و بـه     هفته، می توانند از ساعت دوازده تا چهارده در دفتـر دانـشکده ي ادبیـات              دانشجویان از شنبه تا چهارشنبه هر     

پیش بینی می شود حدود بیست تـا سـی   .در همین ساعت برگزار خواهد شد   ها جلسه تحلیل خبر، چهارشنبه   مطالعه روزنامه بپردازند و   
به مدت زمان یک ماه اجرا خواهد شد و هزینه هاي مطرح شده آزمایشیصورت ه این طرح ب  .نفر از دانشجویان در این طرح شرکت کنند       

سـقف هزینـه هاسـت و باتوجـه بـه اسـتقبال       جـدول ذیـل  . البته الزم به ذکـر اسـت  .جدول پایین مربوط به همین یک ماه می باشد       در
.دانشجویان در هر هفته ممکن است هزینه ها کاهش پیدا کند
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