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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًـکذُ کـاٍسصی
عنوان طرح:

کالع جثشاًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیـِ 

ػیاػت ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی

گشدؿگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
فشاّن آٍسی اهکاى یادگیشی هْاست ّای پشکاستشد ٍ تخصصی تشای داًـجَیاى دس کاسگاُ ّای کَتاُ هذت
آهَصؽ هثاحث سایاًِ ای دس صهیٌِ ٍبً ٍ ،شم افضاسّای پشکاستشد هاًٌذ فَتَؿاج
خالصه طرح :
تا تَجِ تِ سؿذ ٍ گؼتشؽ تکٌَلَطی ّای جذیذ سایاًِ ای ٍ هثتٌی تش ٍب ،تمشیثا فشاگیشی اصَل ٍ ػااختاسّای کااس دس فیاای ایٌتشًات
جضء پیؾ ًیاصّای ّش سؿتِ ای هی تاؿذ .دس ایي ساػتا ػعی تش آى اػت تا هثاحث اٍلیِ ٍ همذهاتی کِ داًؼتي آى تشای ّش داًـجَ دیگش
الصم هی تاؿذ دس لالة کاسگاُ ّای آهَصؿی سایگاى دس اختیاس عاللِ هٌذاى لشاس گیشد .تا تَجِ تِ ًیاص جذی داًـجَیاى تشای تذػت آٍسدى
ایٌگًَِ تَاًوٌذی ّاً ،ام ایي طشح «کالع جثشاًی» گزاؿتِ ؿذُ اػت .دس ایي طشح کِ تِ صَست ّفتِ ای یک تااس تاِ هاذت  3ػااعت
تشگضاس هیـَد ،دٍسُ هذًظش جْت آهَصؽ اعالم هی ؿَد ٍ تعذ اص ثثت ًام هتماضیاى تِ ؿشکت دس کاسگاُ ،آى دٍسُ تشگضاس خَاّاذ ؿاذ .تاا
تَجِ تِ صهیٌِ ّای آهَصؿی کِ تِ صَست فشاگیش ٍ عوَهی هی تاؿذ ،هحذٍدیتی دس سؿتِ ٍ گشایؾ داًـاجَّای هتماضای ًیؼات .دٍسُ
اتتذایی پیـٌْادی آهَصؽ هذیشیت جَهال هیثاؿذ .هذسع ایي کاسگاُ هحؼي کاهیاب ًظاد (طشاح ٍ تشًاهِ ًَیغ ٍ کاسؿٌاع ػاتك سٍاتا
عوَهی ٍ تثلیغات ػاصهاى داًـجَیاى) هی تاؿذ .الصم تِ رکش اػت دٍسُ اٍل ایي طشح تشای  5جلؼِ پیؾ تیٌی ؿذُ اػت کِ دس صاَست
اػتمثال داًـجَیاى تشای دٍسُ آیٌذُ توذیذ خَاّذ ؿذ.

زمان اجرا :

اػفٌذ  ٍ 33تْاس 39

مکان اجرا :

یکی اص کالع ّای داًـکذُ کـاٍسصی

