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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هزکشی سبسهبى داًطجَیبى
عنوان طرح:

اردٍی تطکیالتی اػضب ()1

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ایجبد آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیطتز ثیي هسئَلیي دفبتز جذیذ سبسهبى داًطجَیبى
تمذیز ٍ تطکز غیز هبدی اس هسئَلیي دفبتز گذضتِ سبسهبى داًطجَیبى ٍ اػضبی ستبد
خالصه طرح :
ًظز ثِ تغییز اغلت هسئَلیي دفبتز سبسهبى داًطجَیبى در آغبس سبل تحصیلی جبری ،ایجابد فضابیی دٍساتبًِ ٍ غیاز رساوی ثازای آضاٌبیی ٍ
ّوذلی ثیي آًْب احسبس هی ضَدّ .وچٌیي ثب تَجِ ثِ تالش داٍطلجبًِ ٍ حذاکثزی داًطجَیبى ّوکبر ایي هجوَػِ در طَل سبل تحصایلی،
تمذیز ٍ تطکزی حذاللی اس آًْب ًبگشیز هیٌوبیذ .ثب تَجِ ثِ ثزًبهِ ریشی ّبی صَرت گزفتِ در طی فصا تبثساتبى ٍ آسایت ضٌبسای فؼبلیات
ّبی سبلیبى گذضتِ ،یکی اس ًمبط ضؼف جذی سبسهبى داًطجَیبى ،ػذم ّوگزایی ثیي هسئَلیي دفابتز اسات .کَتابُ ضاذى دٍرُ هسائَلیت،
دغذغِ ّبی جبًجی ضغلی ٍ تحصیلی ،تغییز رٍیکزدّبی فزٌّگی اجتوبػی داًطجَیبى ،تغییز سالیك فزدی ،افشایص گازٍُ ّاب ٍ کابًَى ّابی
فؼبلیت فزٌّگی ،گستزش اهکبًبت ارتجبطی ٍ رفبّی ٍ  ...اس جولِ ػل کبّص ایٌگًَِ ارتجبطبت است .لذا در تزم جبری ،ثب ثزرسی ّبی صاَرت
گزفتِ ،ثزًبهِ ّبی هختلف تطکیالتی ،آهَسضی ٍ تفزیحی ثزای هسئَلیي دفبتز ثزًبهِ ریشی ضذُ است .ثزگشاری اردٍ ،کبرگابُ ّابی آهَسضای،
ًطست اػضبی فؼبل ،کبدرسبسی دفبتز ،طزح ّبی هطبلؼبتی ارائِ کتبة ٍ همبلِ ٍ  ...اس جولِ ایي ثزًبهِ ّب هی ثبضٌذ .طجاك جاذٍل سهبًجٌاذی
ایي تزم ،اٍلیي ثزًبهِ تطکیالتی پس اس ثزگشاری ًوبیطگبُ هْز ٍ جلسبت داًطجَیبى جذیذالَرٍد ،ثزگشاری اردٍیی فزٌّگی تفزیحی هی ثبضذ.
ثب تَجِ ثِ هذاکزات ضفبّی صَرت گزفتِ ٍ ّوچٌیي هصَثبت جلسِ اخیز ضَرای ضؼجِ سبسهبى داًطجَیبى ،پیطاٌْبد های ضاَد تاب همصاذ
اصلی سفز ،هجتوغ سالهت هزضیِ ثبثلسز ثَدُ ٍ ثزای اسکبى اس اهکبًبت ػوَهی رفبّی جْبدداًطگبّی استفبدُ ضَد.
هسیز ٍ ثزًبهِ پیطٌْبدی اردٍ
تَضیحبت

تبریخ

رٍس ّفتِ

94/7/12

یکطٌجِ

سبػت  17حزکت اس هطْذ ثِ سوت داهغبى ٍ اسکبى ضت در داهغبى

94/7/13

دٍضٌجِ

صجح حزکت ثِ سوت سبری ٍ ثبثلسز اس جبدُ کیبسز ٍ البهت در هجتوغ سالهت هزضیِ

94/7/14

سِ ضٌجِ

اسکبى ٍ پذیزایی در هجتوغ سالهت هزضیِ

94/7/15

چْبرضٌجِ

اسکبى ٍ پذیزایی در هجتوغ سالهت هزضیِ

94/7/16

پٌجطٌجِ

پیص اس ظْز حزکت ثِ سوت هطْذ ٍ اسکبى ضت در هْوبًسزای جْبدداًطگبّی خزاسبى ضوبلی

89/4/17

جوؼِ

صجح حزکت ثِ سوت هطْذ ٍ رسیذى ثِ همصذ تب پیص اس سبػت 12

ثب تَجِ ثِ ثزآٍرد ّشیٌِ صَرت گزفتِ ٍ تَاى هبلی داًطاجَیبى ،پیطاٌْبد های ضاَد اس ّاز یاا اس داًطاجَیبى (حاذٍد ً 15فاز) هجلا
 500.000ریبل ثزای ضزکت در ایي اردٍ اخذ ضَد.

زمان اجرا :

 13الی  16هْز 94

مکان اجرا :

هجتوغ سالهت هزضیِ ثبثلسز

