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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 39
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کاًَى اسدٍّای جْادی
عنوان طرح:

اسدٍّای جْادی هْشتاساى (جثاس)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
استفادُ اص تَاًایی ّای داًطجَیی دس افضایص سطح آگاّی ّای سٍستاییاى ،تَاًوٌذساصی ٍ تِ ساصی فضاّای سٍستایی
ایجاد حس اعتواد ٍ خَدتاٍسی دس سٍستاییاى تا حضَس داٍطلثاًِ داًطجَیاى دس سٍستای آًْا
خالصه طرح :
تا سایضًی ّای اًجام ضذُ تا هَسسِ خیشیِ اهام علی (ع) ضْش سی کِ هتَلی غیشدٍلتی ستاد تَاًوٌذ سااصی هٌااطك کوتاش تَسایِ یافتاِ
کطَس هی تاضٌذ ٍ ّوچٌیي پس اص ّوکاسی هَفك اًجام ضذُ دس تیطیالت ًَسٍص سال ّای گزضتِ دس سٍساتاّای خاشم آتااد ( ،)89چااُ
عثاس ( ،)90کسشاب ( ٍ )91ضاج ( ،)92تشای سال آیٌذُ سٍستای جثاس دس  50کیلَهتشی ضوال ضشق ضْشستاى لائي سا تِ عٌَاى هٌطماِ
ّذف تشگضیذُ ضذُ است .ضغل اغلة اّالی ایاي سٍساتا داهاذاسی ٍ کااسگشی های تاضاذ .آب کطااٍسصی اص طشیاك لٌاات تااهیي ضاذُ ٍ
هحصَالتی هاًٌذ گٌذم ،جَ ٍ صعفشاى تِ صَست پشاکٌذُ دس آى تِ عول هی آیذ.
تا تَجِ تِ تجشتیات سال ّای گزضتِ ،تشًاهِ سیضی اٍلیِ تشای حزف تخص ّای عوشاًی اص ایي اسدٍ هی تاضذ ،لکي دس فشم ثثات ًاام ایاي
تخص حزف ًخَاّذ ضذ تا چٌاًچِ افشادی تا تَاًوٌذی ّای اٍلیِ تخصصی فیالیت ّای عوشاًی ثثت ًام کشدًذ ،ایي تخص ًیاض تاِ طاش
اضافِ ضَد .لزا دس فشاخَاى ّای اٍلیِ اص داًطجَیاى جْت آهَصش ّای دیٌی (لشآىً ،واص ،هْذٍیت) ،تْذاضتی (غشتالگشی ،تیٌایی سٌجی،
کٌتشل تْذاضتی ،صًاضَیی ٍ ٌّ ،)...شی (جیثِ ساصی ،گل ساصی ،سٍتاى دٍصی ،چشم دٍصی ،عشٍسک ساصیً ،ماضی ٍ ٍ ،)...سصضی (فَتثاال)
ٍ ّ ٍ ...وچٌیي هطاسکت عوشاًی دعَت تِ عول خَاّذ آهذ .پیص تیٌی هی ضَد تا ثثت ًام اص داًطجَیاى عاللِ هٌذ ،کاسٍاى ّای اعضاهای
دس لالة گشٍُ ّای حذاکثش ً 10فشُ تِ صَست تشکیثی اص خَاّشاى ٍ تشادساى ،دس طَل سِ ّفتِ تِ سٍستای جثاس اعضام ضًَذ .ضاایاى رکاش
است اهکاًات هَسد ًیاص تشای الاهت داًطجَیاى دس طَل الاهت دس سٍستای هزکَس تَسط خیشیِ اهام علی (ع) تِ صاَست هجاضا ٍ هٌاساة
تاهیي هی گشدد.
صهاًثٌذی اٍلیِ اجشایی تا تَجِ تِ هیضاى هطاسکت داًطجَیاى دس ایي طش تِ ضش ریل خَاّذ تَد :
 فشاخَاى اٍلیِ ثثت ًام  93/12/3( :تا )93/12/14 -اعضام گشٍُ ّا تِ هٌطمِ ّذف ( 93/12/23الی  93/12/29 - 93/12/28الی  94/1/7 - 94/1/6الی )94/1/13

زمان اجرا :

 93/12/23تا 94/1/14

مکان اجرا :

سٍستای جثاس (لائي)

