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 ستبد هشکضی سبصهبى داًشجَیبى مجری طرح:

 

 ٍلبیغ اتفبلیًِششیِ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ             کتبة ٍ کتببخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًبهِ       گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 افضایش سطح آگبّی ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًشجَیبى

 دس لبلبی هکتَة ٍ هٌظن هؼشفی اّذاف ٍ فؼبلیت ّبی سبصهبى داًشجَیبى بِ داًشجَیبى 
 

  : طرح خالصه

طورِ سا برِ اًمراة اسراهی ٍ     دس فضبی سیبسی ٍ اجتوبػی کًٌَی جبهؼِ ٍ داًشگبُ ٍ دس فضبیی کِ افرشا  ّرب ٍ تفرشیا ّرب بیشرتشیي ل     

ْبی آى ببالخص جٌبش داًشجَیی ٍاسد کشدُ است، شبیذ بب گشدآٍسی جوؼی اص داًشجَیبى کِ ًسبت بِ گزشتِ، حبل ٍ آیٌرذُ ایري   آسهبً

ٍ اًتشبس هطبلبی دس حذ تَاى بشای ببصگشداًذى فضبی داًشجَیی هطلَة سبل ّبی لبل بِ داًشگبُ کبسی سا ّش چٌرذ   جٌبش دغذغِ داسًذ

پس اص سایضًی ّبی اًجبم شذُ ٍ ّوچٌیي جزة آلبی حسیي هحوذدٍست بِ ػٌرَاى ًیرشٍی اهشیرِ سرتبد سربصهبى      کَچک اًجبم داد. لزا 

شوبسُ اص ًششیِ ٍلبیغ اتفبلیِ دس ترشم گزشرتِ، دس ترشم     5شحَیبى، پس اص تجشبِ هَفك داًشجَیبى دس پست کبسشٌبس ًششیبت سبصهبى داً

 آیٌذُ ًیض اًتشبس ًششیِ بب ّوبى لَت ٍ ًظن گزشتِ اداهِ یببذ.

پریش بیٌری هری     لطغ ًششیبت داًشجَیی ٍ بِ صَست تک سًگ ٍ ّش دٍ ّفتِ یکببس خَاّذ بَد. دس صفحِ 4ایي ًششیِ بب  ّوبًٌذ گزشتِ

الصم برِ رکرش اسرت ایري ًشرشیِ ػراٍُ برش هاحظربت          شروبسُ اص ایري ًشرشیِ آهربدُ ٍ چربد گرشدد.       10 حرذالل  44سربل  ب پبیبى شَد ت

هطببك بب لَاًیي سسوی داًشگبُ فشدٍسی ٍ تحت ًظبست ّیئت ًظبست برش  ّوچَى گزشتِ جْبدداًشگبّی، هبًٌذ سبیش ًششیبت داًشجَیی 

   ًششیبت داًشجَیی فؼبلیت خَاّذ کشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پشدیس داًشگبُ فشدٍسی ٍ ػلَم پضشکی   مکان اجرا : 44پبییض ٍ صهستبى  : زمان اجرا

 49 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 29 شماره :
 1/6/44 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


