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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :وبًَى فؼبلیت ّبی لرآًی
عنوان طرح:

جطٌَارُ ػىس ػبضَرایی

سرفصل فعالیت:

سیبست ٍ اجتوبع 

دیي ٍ لرآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری ػلوی فرٌّگی

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ثسظ ٍ گسترش فریضِ اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌىر ثِ ػٌَاى پیبم ػبضَرا
ثبزتبة هصبدیك اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌىر در جبهؼِ ثب استفبدُ از پتبًسیل داًطجَیی
ایجبد فضبیی ثرای رضذ ٍ ضىَفبیی استؼذادّبی ٌّری داًطجَیبى
خالصه طرح :
از آًجب وِ ثِ فرهَدُ اهبم حسیي (ع) اصلی تریي دلیل لیبم ػبضَرا زًذُ ًگِ داضتي اهر ثِ هؼرٍف ٍ ًْی از هٌىر هی ثبضذ ،ثرر آى ضرذین
تب ثب ثرگساری هسبثمِ ػىس ثب هَضَع هصبدیك هؼرٍف ٍ هٌىر ثب ّذف استفبدُ از استؼذاّبی ٌّری داًطرجَیبى ٍ ثبزتربة دادى هصربدیك
هؼرٍف ٍ هٌىر در سغح جبهؼِ ،ثِ احیبی ایي فریضِ دیٌی در سغح جبهؼِ از ًگبُ داًطجَیبى داًطگبُ ّبی هطْذ ثپردازین.
ایي هسبثمِ در دٍ ثخص هَضَػی ٍ آزاد ثرگسار خَاّذ ضذ .در ثخص هَضَػی ثِ هصبدیك هؼرٍف ٍ هٌىر در جبهؼِ پرداختِ هری ضرَد ٍ
ثخص آزاد ثِ توبهی هَضَػبت هرتجظ ثب هحرم هرثَط هی ثبضذ ،از جولِ :تؼسیِ خَاًی ٍ ػساداری ٍ  ...در ّر ثخص سِ ثرگسیرذُ خرَاّین
داضت .توبهی ضروت وٌٌذگبى هی تَاًٌذ از عریك ارسبل ػىس ّبی خَد (چِ ثب دٍرثیي ّبی حرفِ ای ٍ چِ ثب دٍرثیي ّبی غیرر حرفرِ
ای ٍ هَثبیل) از عریك سبیت سبزهبى داًطجَیبى تب پبیبى هبُ هحرم در ایي هسبثمِ ضروت ًوبیٌذ.
هراحل اجرایی ایي هسبثمِ در ثِ ضرح زیر هی ثبضذ:
فراخوان مسابقه :ثب استفبدُ از ظرفیت تجلیغبت هحیغیّ ،وسهبى ثب ضرٍع هبُ هحرم در سغح داًطرگبُ پَسرتر ٍ ثٌرر فراخرَاى هسربثمِ
ًصت خَاّذ ضذّ .وچٌیي در فضبی هجبزی تَسظ ایویل ،ضجىِ ّبی اجتوبػی ٍ  ...ثِ اعالع رسبًی فراخَاى هسبثمِ خَاّین پرداخت.
داوری آثار :داٍری هسبثمِ ثب پبیبى یبفتي هبُ هحرم ثِ هذت یه ّفتِ پس از تؼییي هالن ّب ٍ ثرگِ ّبی هخصَظ داٍری تَسظ  2تري
از داٍراى هجرة اًجبم خَاّذ ضذ ،داٍر اٍل آلبی حویذرضب گیالًی فر ٍ داٍر دٍم ًیس ثب ًظر ایطبى تؼییي خَاّذ ضذ.
اختتامیه :در هراسن اختتبهیِ وِ ثب حضَر هسئَلیي داًطگبُ فردٍسی ،ػلَم پسضىی ٍ جْبدداًطگبّی خراسبى رضَی ثرگرسار هری ضرَد
ػالٍُ ثر ارائِ گسارش ٍ ًوبیص ولی آثبر ثرتر ،جَایس ًفرات ثرتر ًیس اّذا خَاّذ ضذ .الزم ثِ رور است پس از ثرگساری اختتبهیًِ ،وبیطرگبُ
آثبر هٌتخت در ًگبرخبًِ فردٍسی هجتوغ دوتر ضریؼتی ثِ هذت یه ّفتِ ثرپب خَاّذ ثَد.

زمان اجرا :

هحرم ٍ صفر 49

مکان اجرا :

داًطگبُ ّبی هطْذ

