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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش خَاثگبُ فجش ٍ دفتش علَم سیبضی
عنوان طرح:

رٌّیت ایشاًیبى اص هذسًیتِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب ثشداشت ّبی هتفبٍت اص هفَْم هذسًیتِ
آشٌبیی داًشجَیبى ثب رٌّیت ٍ ثشداشت ایشاًیبى اص هفَْم هذسًیتِ
خالصه طرح :
هذسًیتِ سا دس لغت ثِ هعٌبی تجذد ٍ تبصگی تعشیف کشدُ اًذ.اهب هعٌبی ایي هفَْم فبسغ اص ثحث لغَی عذُ ای اص صبحت ًظشاى هیل
سسیذى ثِ ششٍع جذیذی است ّوشاُ ثب خَاست اصهیبى ثشداشتي ّشآًچِ اصقجل ٍجَد داشتِ.اهب دس سَیی دیگش عذُ ای دیگش اص صبحت
ًظشاى هعتقذ ًذ کِ هذسًیتِ ثِ هعٌبی اص هیبى ثشداشتي ّش آًچِ اص قجل ثَدُ ًیست ٍ ایي فْن اص هذسًیتِ کِ دس آى ًگبّی ضذ هزّجی
ّن دیذُ هیشَد ًبشی اص عذم دسک دسست هذسًیتِ ٍ سیشِ ّبی آى است .ایي صبحت ًظشاى هعتقذًذ کِ هذسًیتِ دس پی اص هیبى
ثشداشتي ّشچِ اص گزشتِ ثَدُ اص جولِ هز ّت ًیست ٍ اتفبقب هذسًیتِ اص دل هزّت ٍ الْیبت هسیحی ثیشٍى آهذُ است.هذسًیتِ دس قشٍى
هتوبدی ثِ اًذیشِ هسلط دس اسٍپب تجذیل شذ ٍ پس اص هذتی اًَاع ٍ اقسبم آى سفتِ سفتِ دس ایشاى ّن ثب جٌگْبی ایشاى ٍ سٍسیِ تضاسی
ًفَر پیذا کشد.حبل پشسشی کِ هطشح است ایي است کِ اهشٍصُ پس اص ًضدیک ثِ ثیش اص150سبل اص ٍسٍد هذسًیتِ دس شکل ّبی هختلف
ثِ ایشاى اهشٍصُ رٌّیت ٍ ثشداشت ایشاًیبى ٍ اًذیشوٌذاى آى اص هذسًیتِ چِ هیجبشذ؟ آیب ایشاًیبى ٍ اًذیشوٌذاى آًْب هعتقذ ثِ ثشداشت اٍل
اص هذسًیتِ ّستٌذ یب ًَع دٍم؟ آیب ایشاًیبى اهشٍص دسک دسستی اص هذسًیتِ داسًذ؟ آیب هذسًیتِ ّوچَى غشة دس ایشاى ّن تجذیل ثِ اًذیشِ
هسلط شذُ است؟فکش ٍ ثشداشت ایشاًیبى اص هذسًیتِ چیست؟
ثب تَجِ ثِ هقذهِ رکش شذُ ثش آى شذین تب ثب ثشگضاسی هیضگشدی ثب حضَس دکتر مهدی نجف زاده (استبدیبس علَم سیبسی داًشگبُ
فشدٍسی هشْذ) ٍ دکتر ابراهیم فیاض (عضَ ّیئت علوی داًشکذُ علَم اجتوبعی داًشگبُ تْشاى) ٍ دکتر هومن قاسمی (پژٍّشگش
اًذیشِ دس ایشاى هعبصش) ثِ ًقذ ٍ ثشسسی ایي هسئلِ ثپشداصین.
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