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اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
بحث و بررسی و انتقال مفاهیم ارزشمند فرهنگی در فضایی شاداب و در قالب یک جشن و یک روز متفاوت

:خالصه طرح
مراسـم   ینچنـ  يبوده است کـه برگـزار      یناز ا  یحاک ،دانشجودر روز  یرشده در دو سال اخ     برگزار يبرنامه ها ویژه  تجارب کسب شده از     
دفتـر دارد، نـه تنهـا باعـث          ینمخاطب یتمام یعنییان،که اختصاص به تمام دانشجو     يروز ینمخصوصا در چن   ،يبزرگ و پرشکوه و شاد    

یمـ یزعالقمند و فعال با دفتر ن     یاناز دانشجو  یعیوس یفط یمتقبلکه باعث ارتباط مس    شود،یم یاما اینمثبت و شاداب در      ییفضا یجادا
.سازدیفراهم میزنییفعال دانشجويهایروجذب موثر تر نيدفتر را برایطخود شراینشود که ا

یریتمـد هفتـه دانـشجو بـه عنـوان      يدر برگزار  یز، امسال ن  92يهفته دانشجو  یزو ن  91يروز دانشجو  يتوجه به تجربه موفق برگزار     با
.شـد هفته دانشجو و روز دانشجو برگزار خواهدیطهبرنامه در دو حینا. کردیمنقش خواه  یفايا یدانشکده پزشک  يتشکل ها و کانون ها    

یـن ا یـه اختتام راسم جشن روز دانشجو که به مثابـه       و در م   یدبه انجام خواهد رس    یورزش یمسابقات متعدد فرهنگ   ،هفته دانشجو  یدر ط 
.به اجرا در خواهد آمدیزنو شادیفرهنگبرنامه هاي هفته، یدهاز افراد برگزیراشد، عالوه بر تقدبیجشنواره م

کلیـپ ، )سـاکن سـوئد   2014دکتر علی محمدي، مخترع برتر جهـان در سـال           (برجسته خارج از کشور    یکی از اساتید  کنفرانس با    وئوید
کلیـپ ، هـا یهسـا ، اجـراي تئـاتر   برجسته کـشور و مـصاحبه بـا او        یداز اسات  یکیمعرفی،  مسابقه عکس ،  و االن  اولترم  ي  بچه ها  یسهمقا

مرکـز مـشاوره دانـشجویی    آموزشـی  و مدرس کارگاه هاي   یروانسنجکارشناس ارشد   (محمدحسن اشرف   سخنرانی،  دانشکده یاندانشجو
. از جمله بخش هاي این جشن خواهند بود...بودن آن ویردیازود ، فواید،مضراتییازدواج دانشجوپیرامون ) دانشگاه فردوسی مشهد
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