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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش خَاثگبُ فجش
عنوان طرح:

جبهعِ شٌبسی ًژاد پشستی دس ایشاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب هفَْم ًژادپشستی ٍ تعشیف جبهعِ شٌبسی آى
ًمذ ٍ ثشسسی سفتبس ایشاًیبى ریل همَلِ ًژادپشستی ٍ تجعیض گشایی
خالصه طرح :
ًژادپشستی دس سبدُ تشیي شکل ًَعی اص پیشداٍسی ٍ تجعیض است کِ هتوشکض ثش تفبٍتّبی ًژادی حبصل اص تفبٍتّبی ظبّشیِ جسوی/
فیضیکی ثِ ٍجَد هی آیذ .اهشٍص دس جبهعِ ایشاى ثحث ًژادپشستی ٍ ًگبُ ًژادپشستبًِ اهشی است کِ اص سَی گشٍُ ّبی هختلف اجتوبعی ثِ
ّن ًسجت دادُ هی شَد ٍ عذُ ای اص تحلیلگشاى آى سا اهشی خطشًبن ثشای جبهعِ ایشاًی هی داًٌذ .عذُ ای اص جبهعِ شٌبسبى هعتمذًذ
ایشاًیبى ًگبّی ًژادپشستبًِ ثِ ثشخی اص الَام ٍ کشَسّبی اطشاف خَد داسًذ کِ ًبشی اص عمت هبًذگی فشٌّگی دس ایشاى است اهب عذُ ای
ایي هسئلِ سا سد هی کٌٌذ ٍ هعتمذًذ یب ًژادپشستی دس ایشاى ٍجَد ًذاسد یب اگش ّن سگِ ّبیی اص آى ّست ،هسئلِ ای عویك ٍ سیشِ داس
ًیست .فبجعِ هٌب ٍ ٍاکٌش ّبیی کِ ثخصَص دس فضبی هجبصی پیشاهَى آى شکل گشفت ،هجذدا ثبعث داغ شذى ثحث ًژادپشستی
ایشاًیبى دس ثیي داًشجَیبى ٍ اًذیشوٌذاى شذُ است .لزا دفتش سبصهبى داًشجَیبى خَاثگبُ فجش ثشآى شذ تب ثب ثشگضاسی هیضگشدی ثب حضَس
دٍ تي اص جبهعِ شٌبسبى کشَس ثِ ثشسسی ایي هسئلِ دس ثیي ایشاًیبى ثپشداصد .هْوبًبى ایي ثشًبهِ عجبستٌذ اص  :دکتر سعید معیدفر
(جبهعِ شٌبس ٍ هشبٍس فعلی ٍصیش ساُ ٍ شْشسبصی) کِ دس هصبحجِ ای ثب سٍصًبهِ ششق هَسخ  21هشداد  2932هعتمذ ثِ ایي است کِ
ایشاًیبى ثِ طَس تبسیخی هشدهی تجعیض گشا ًجَدُ اًذ ٍ هسبئلی کِ ریل عٌَاى ًژادپشستی هطشح هی شَد سا ًبشی اص ًژادپشست ثَدى
ایشاًیبى ًوی داًذ ٍ دکتر ناصر فکوهی (داًشیبس اًسبى شٌبسی داًشگبُ تْشاى ٍ هتشجن کتبة لَم شٌبسی سیبسی) کِ دس همبلِ ای دس
سٍصًبهِ ششق دس فشٍسدیي  39ثب اًتمبد اص سفتبس ًژادپشستبًِ عذُ ای اص ایشاًیبى ،ثِ ًمذ سفتبس ًژادپشستبًِ آًبى پشداختِ است.

زمان اجرا :

ًیوِ دٍم آثبى 39

مکان اجرا :

تبالس سجبیی داًشکذُ ادثیبت

