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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

اص گزشتِ تب ٌَّص

سرفصل فعالیت:

سیبست ٍ اجتوبع 

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب عشح استمبی عفبف ٍ هٌشَس اجشایی اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش دس داًشگبُ فشدٍسی
ایجبد فضبیی جْت عشح سَاالت داًشجَیبى اص هسئَلیي فشٌّگی داًشگبُ ٍ ثشسسی ًمبط لَت ٍ ضعف آًْب
خالصه طرح :
«استمبی عفبف» ٍ «هٌشَس اجشایی اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش» عٌَاى عشحی است کِ هذتی لجل دس داًشگگبُ فشدٍسگی هشگْذ تَسگظ
هعبًٍت فشٌّگی داًشگبُ تصَیت ٍ اثالغ شذ .تصَیت ایي عشح ٍ اًتشبس آى ثِ ّوشاُ هٌشَس اجشایی اهش ثِ هعشٍف ٍ ًْی اص هٌکش ،حَاشگی
ثسیبسی دس شجکِ ّبی اجتوبعی اص جبًت داًشجَیبى ثشاًگیخت ٍ سَاالت ثسگیبسی سا دس ارّگبى آًْگب ایجگبد کگشد .ثحگ ّگبی دفگبعی ٍ
اًتمبدی پیشاهَى هَضَع شکل گشفت ٍ داًشجَیبى دغذغِ هٌذ اص عیگف ّگبی هتفگبٍت فکگشی سا دسگیگش خگَد کگشد .لگزا دفتگش سگبصهبى
داًشجَیبى داًشکذُ ادثیبت الصم دیذ پبسخی ثشای سَاالت ٍ اثْبهبت شکل گشفتِ دس ارّبى داًشجَیبى پیشاهَى عگشح هگزکَس ثیبیگذ .لگزا
ایي دفتش ثشآى شذ تب جلسِ پشسش ٍ پبسخی ثب حضَس داًشجَیبى ٍ هسئَلیي فشٌّگی داًشگبُ فشدٍسی ثشگضاس کٌذ .الصم ثگِ رکگش اسگت
است دس ایي ثشًبهِ اثتذا ثِ هذت ًین سبعت هسئَلیي فشٌّگی داًشگبُ تَضیحبتی پیشاهَى عشح فگَق اساهگِ خَاٌّگذ کگشد ٍ پگآ اص آى،
جلسِ ثب پشسش ٍ پبسخ کتجی ٍ شفبّی داًشجَیبى اداهِ خَاّذ یبفت .دکتش علی یَسفی (هعبٍى فشٌّگی اجتوبعی داًشگگبُ فشدٍسگی) ٍ
دکتش غالهشضب صذیك اٍسعی (ًوبیٌذُ ٍصیش علَم دس ّیبت ًظبست ثش تشکل ّبی اسالهی داًشگبُ فشدٍسی) هْوبًبى ایگي ًشسگت خَاٌّگذ
ثَد.
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