بِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خشد
شماره :

58
44/2/24

پیوست :

ًذاسد

 ...تاریخ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطىذُ علَم تشبیتی
عنوان طرح:

وبسگبُ آهَصضی تطىیالتی ( 2صببى بذى)

سرفصل فعالیت:

سیبست ٍ اجتوبع 

دیي ٍ لشآى

وتبة ٍ وتببخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی

فَق بشًبهِ 

اهداف طرح :
اسائِ آهَصش ّبی وبسبشدی ٍیظُ فعبلیي فشٌّگی سبصهبى داًطجَیبى جْت بْبَد سًٍذ فعبلیت ّبی داًطجَیی دس تشم جبسی
افضایص تَاى استببعی اعضب ٍ هسئَلیي دفبتش داًطجَیبى بِ عٌَاى یىی اص هْبست ّبی بْبَد استببعبت فشدی
خالصه طرح :
صببى بذى بِ اًَاع ضىلّبی استببط غیش والهی یب سفتبسی اضبسُ هیوٌذ وِ یه فشد اص عشیك سفتبسّبی فیضیىی خَد ،بذٍى آًىهِ حهحبتی
بىٌذ ،لبدس است بب دیگشاى استببط بشلشاس وٌذ .ایي سفتبسّب هیتَاًذ هشبَط بِ ٍضعیت ٍ حبالت بذًی (هحل لشاس گشفتي دستْب ،پبّهبً ،حهَُ
ًطستي ،ایستبدى ،ساُ سفتي ،خَابیذى) ،طستْب (حبلتْب ،اعَاسّب ،اَداّب) ،حشوبت ٍ اضهبسات بهذًی ،جلهَُّهبی ّیجهبًی حهَست ٍ حشوهبت
چطنّب ببضذ .اگش افشاد بتَاًٌذ رّي دیگشاى دیگش سا بخَاًٌذ ٍ آًچِ سا وِ آًْب ٍالعبً ًیبص داسًذ ٍ هیخَاٌّذ ،دسن وٌٌذ بیضه استببعهبت
فشدی ٍ اجتوبعی ضبى بسیبس آسبى ٍ هؤثش خَاّذ ضذ صیشا بب استفبدُ اص ایي داًص لبدس خَاٌّذ بهَد دس ّهش صههبى بهش عهش دیگهش تهثثیش
بگزاسًذ یب حذالل بتَاًٌذ دسن وٌٌذ وِ اٍ ٍالعبً دسببسُ آًْب چِ فىش هیوٌذ؟
بب تَجِ بِ اّویت بْبَد سٍابظ فشدی اعضبی سبصهبى ٍ تبثیشی وِ آضٌبیی بب صببى بذى دس ایي بْبَد هی گزاسد ،بشآى ضهذین تهب وبسگهبّی
بب هَضَع فَق بشای آًْب بشگضاس وٌین .الصم بِ روش است ایي وبسگبُ  3سبعت بِ عَل خَاّذ اًجبهیهذ ٍ ههذسع آى آلهبی هحوهذ علیهضادُ
(داًطجَی سٍاًطٌبسی ببلیٌی داًطگبُ فشدٍسی ،هذسع  270جلسِ آهَصضی في بیبى ،استشع ،جشات ٍسصی ،سٍابظ بهیي فهشدی ،ههذسع
وبسگبُ ّبی استببط هَثش ٍ في بیبى بشای اًجوي ّب ٍ هَسسبت ٍ بشگضاسوٌٌذُ ٍ دبیش اٍلهیي دٍسُ هسهببمِ وطهَسی سهخٌشاًی «سهخٌشاى
حشفِ ای») خَاٌّذ بَد.
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مکان اجرا :

سبلي ضَسای سبصهبى هشوضی

