
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 ستاد هشکضی مجری طرح:

 

 کیَسک هطثَػات عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌشّ ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

شجَیاى ٍ اػضای فؼال ساصهاى پیشاهَى سٍیذادّای اجتواػی  تاال تشدى سطح آگاّی ٍ تحلیل فشٌّگی، سیاسی دًا

 

  : خالصه طرح

دیشتاص ًقش تِ سضایی دس پیشثشد فشٌّگ ٍ سیاست جَاهعغ داشعتِ اًعذا داًشعجَیاى تعِ      هطثَػات تِ ػٌَاى سکي چْاسم هشدم ساالسی اص 

ػٌَاى جشیاى پیششٍ دس سطح جاهؼِ ًیاصهٌذ استقای هؼلَهات سیاسی ٍ اجتواػی خَد ّستٌذ، لزا تْعشُ هٌعذی ایشعاى اص هطثَػعات تعِ      

تعش آى اسعت تعا تعا     « کیَسعک هطثَػعات  »َیاى دس طعش   ػٌَاى یکی اص اسکاى هشدم ساالسی ًیاصی ضشٍسی ٍ فَسی استا ساصهاى داًشج

گشدآٍسی ًششیات هوتاص فشٌّگی ٍ سیاسی تِ ّوشاُ جلسات ًقذ ٍ تشسسی، گام ّایی ّش چٌذ کَچک دس ساسعتای پیشعثشد اّعذاو فعَق     

 تشداسدا ًششیات دس ًظش گشفتِ شذُ دس ایي طش  ػثاستٌذ اص: 

یات(، داًستٌیْا )ّفتِ ًاهِ ای تا هحَسیت فٌاٍسی ٍ تکٌَلَطی(، سشصهیي هي ّوشْشی داستاى )هاُ ًاهِ ای تخصصی دس حَصُ ادت

)هاٌّاهِ ای سیٌوایی(، ّوشْشی جَاى )ّفتِ ًاهِ ای فشٌّگی تا هحَسیت هسائل سٍص  42)هاٌّاهِ ای پیشاهَى ایشاًشٌاسی(، ّوشْشی

ًاهِ ای فشٌّگی سیاسی(، هْشًاهِ )هاٌّاهِ ای تخصصی  جَاًاى(، دیپلوات )هاٌّاهِ ای تخصص دس حَصُ سٍاتط تیي الولل(، صذا )ّفتِ

دس حَصُ ػلَم اًساًی(، تجشتِ )هاٌّاهِ ای تخصصی دس حَصُ فشٌّگ ٍ ٌّش(، تجاست فشدا )ّفتِ ًاهِ ای تخصصی دس صهیٌِ اقتصاد(، 

)هاٌّاهِ ای سیاسی،  ض ػثَسسه ،پٌجشُ)ّفتِ ًاهِ ای فشٌّگی، سیاسی( اًذیشِ پَیا )هاٌّاهِ ای تخصصی دس حَصُ ػلَم اًساًی(،

)هاٌّاهِ ای فشٌّگی دس حَصُ سیٌوا ٍ  سیٌوا ٍ ادتیات ،)هاٌّاهِ ای تخصصی دس حَصُ ػلَم اًساًی اسالهی( فشٌّگ اهشٍص ،ساّثشدی(

ای  )هاٌّاهِ خط خطی ،)هاٌّاهِ ای اجتواػی تا هحَسیت ًسل چْاسم( سٍشي، )ّفتِ ًاهِ ای فشٌّگی ٍ اجتواػی( چلچشاؽ ،ادتیات(

 تخصصی دس حَصُ طٌض(

الصم تِ رکش است طش  فَق الزکش دس دٍ هاُ آتاى ٍ آرس تِ صَست آصهایشی تشگضاس خَاّذ شذ ٍ دس صَست تاصخَسد هٌاسة، دس هاُ ّای 

 آیٌذُ ًیض تکشاس خَاّذ شذا

 

 

 

 

 

 

 

 

 ستاد هشکضی ساصهاى داًشجَیاى   مکان اجرا : 42پاییض  : زمان اجرا

 49 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 44 ماره :ش
 42/7/42 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


