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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ػلَم اداری
عنوان طرح:

دیذار هْز

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی تا فؼالیت ّای هزاکش خذهات اجتواػی ٍ ایجاد ارتثاط تیي داًطجَیاى ٍ ایي هزاکش.
استفادُ اس تَاًوٌذی ّای داًطجَیاى تزای کوک رساًی تِ هذدجَیاى ایي هزاکش
خالصه طرح :
اس جولِ هفاّین ارسضوٌذی کِ تِ ػٌَاى یکی اس اصَل هَرد تَجِ ّوِ ضزیؼتّا ٍ سٌتّا تِ ٍیژُ اسالم در طَل تاریخ تَدُ ٍ در
آهَسُّای دیي اسالم ًیش تسیار هَرد تَجِ قزار گزفتِ ٍ تِ آى سفارش ضذُ است احساى ٍ ًیکَکاری در جاهؼِ است.
احساى ٍ ًیک َکاری تِ جْت تزاًگیختي احساسات اًساًی ٍ لذات رٍحاًی ٍ رضای رتاًی اهزیست ضایستِ ٍ ارسضی کِ فطزت اًساًْا ًیش
تا آى ػجیي ٍ ًسثت تِ آى تحسیي کٌٌذُ است ٍ لذا تزرسی هفَْم احساى در کارتزدّای هتؼذد آى ،تصَیز ارسش ٍ جایگاُ آى را در
ًظام فکزی ٍ ارسضی اسالم تِ خَتی تثییي هیساسد کِ چزا ٍ چگًَِ ایي ّوِ هَرد اقثال اسالم ٍ فزٌّگ اسالهی قزار گزفتِ است.
تاتَجِ تِ هطالة هذکَر ،در ضزایطی کِ در درٍى داًطگاُ فؼالیت ّای خیزیِ ٍ تاسارچِ ّای هختلف تِ ًفغ خیزیِ تزگشار هی ضَد،
تسیار پسٌذیذُ است کِ داًطجَیاى اس ًشدیک تا ایي هَسسات ،هذدکاراى آًْا ٍ اس ّوِ هْن تز هذدجَیاى آًْا آضٌا ضًَذ تا رٍسًِ ای
دیگز اس فؼالیت ّای خیزیِ در داًطگاُ فزدٍسی هطْذ تاس ضَد .دفتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ اقتصادی در ًظز دارد در سال تحصیلی
جذیذ تا حضَر در هزاکش هختلف خذهات اجتواػی ٍ تزرسی ًیاسّای ایي هزاکش پل ارتثاطی تیي اػضای ایي دفتز ٍ هذدجَیاى ٍ ایي
هَسسات تاضذ .در ّویي راستا در ًظز دارین در ّفتِ دٍم آتاى هاُ تاسدیذ یک رٍسُ اس ضیزخَارگاُ ػلی اصغز ٍ درّفتِ سَم آتاى هاُ
تاسدیذ یک رٍسُ اس آسایطگاُ هؼلَلیي جسوی حزکتی فیاض تخص داضتِ تاضین.
اهیذ است ایي حزکت ضزٍع خَتی تزای ّذفوٌذی فؼالیت ّای اجتواػی داًطجَیاى ػشیش تاضذ.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

ضیزخَارگاُ ػلی اصغز ٍ هَسسِ فیاض تخص

