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 (2اسدٍی تطکیالتی اعضب ) عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 هسئَلیي دفبتش جذیذ سبصهبى داًطجَیبى ٍ ّوچٌیي اعضبی فعبل جذیذ سبصهبىایجبد آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیطتش ثیي 

 بصهبى داًطجَیبى ٍ اعضبی ستبدتمذیش ٍ تطکش غیش هبدی اص هسئَلیي دفبتش گزضتِ س
 

  : خالصه طرح

ًظش ثِ تغییش اغلت هسئَلیي دفبتش سبصهبى داًطجَیبى دس آغبص سبل تحصیلی جبسی ٍ ّوچٌیي حضَس داًطجَیبى جذیذ ثِ عٌَاى اعضابی  

َد. ّوچٌایي ثاب تَجاِ ثاِ     ضَسای هشکضی دفبتش، لضٍم ایجبد فضبیی دٍستبًِ ٍ غیش سسوی ثشای آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیي آًْب احسبس هی ض

ی داًطجَیبى ّوکبس ایي هجوَعِ دس طَل سبل تحصیلی، تمذیش ٍ تطکشی حذاللی اص آًْب ًابگضیش هیٌوبیاذ. ثاب    حذاکثشتالش داٍطلجبًِ ٍ 

تَجِ ثِ ثشًبهِ سیضی ّبی صَست گشفتِ دس طی فصل تبثستبى ٍ آسیت ضٌبسی فعبلیت ّبی سبلیبى گزضتِ، یکای اص ًمابض فاعد جاذی     

بى داًطجَیبى، عذم ّوگشایی ثیي هسئَلیي دفبتش است. کَتبُ ضذى دٍسُ هسئَلیت، دغذغِ ّبی جابًجی ضاغلی ٍ تحصایلی، تغییاش     سبصه

سٍیکشدّبی فشٌّگی اجتوبعی داًطجَیبى، تغییش سالیك فشدی، افضایص گشٍُ ّب ٍ کبًَى ّبی فعبلیت فشٌّگی، گستشش اهکبًبت استجابطی  

ّص ایٌگًَِ استجبطبت است. لزا دس تشم جبسی، ثب ثشسسی ّبی صَست گشفتِ، ثشًبهِ ّبی هختلاد تطاکیالتی،   ٍ سفبّی ٍ ... اص جولِ علل کب

آهَصضی ٍ تفشیحی ثشای هسئَلیي دفبتش ثشًبهِ سیضی ضذُ ثَدُ است. ثشگضاسی اسدٍ، کبسگبُ ّبی آهَصضی، ًطست اعضبی فعبل، کبدسسبصی 

ٍ ... اص جولِ ایي ثشًبهِ ّب هی ثبضٌذ کِ کلیِ ثشًبهِ ّب هطبثك ثشًبهِ سیضی پیص سفتِ است.  دفبتش، طشح ّبی هطبلعبتی اسائِ کتبة ٍ همبلِ

طجك جذٍل صهبًجٌذی ایي تشم، دٍهیي اسدٍی تطکیالتی ثب حضَس هسئَلیي دفبتش ٍ ّوچٌیي اعضبی دفبتش آًْب ثشگضاس خَاّذ ضاذ. ساعی   

همبلِ ٍ ثحث ٍ گفتگَ پیشاهَى آى، جٌجِ آهَصضی ٍ فشٌّگی آًشا ًیض تمَیات ضاَد.   خَاّذ ضذ تب عالٍُ ثش جٌجِ تفشیحی ایي طشح، ثب اسائِ 

 خَاّشاى ٍ ثشادساى ثشگضاس خَاّذ ضذ. ٍ دس دٍ همصذ هختلد ثشای  سٍص یکالصم ثِ رکش است ایي اسدٍ دس 
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