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 دفتش داًطکذُ پضضکی مجری طرح:

 

  ییجَصا یتاسش ضْاتاسدٍی  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 آموزش اصول اولیه نجوم آماتوری به دانشجویان و عالقه مندان
 برنامه تفریحي علمي و معرفي كانون نجوم دفتر

 

 : خالصه طرح

 یآسواى تشا یّا یثاییتطش داسد. ص یخاص تاس یصت یتاضذ کِ قذهت یاهشٍص ه یایلَم جزاب ٍ پشطشفذاس دًاص ػ یًجَم ٍ ستاسُ ضٌاس

کشدى  یکاستشد یّا ٍ حت یثاییص یيتا کوک تِ دسک تْتش ا ی،ّشچٌذ اًذک اص ػلن ًجَم آهاتَس یّوگاى قاتل هطاّذُ است اها تْشُ ا

 یلتِ آهَصش طَ یاصآى ً یکاستشد یاتاست کِ تْشُ اص کل یخَاّذ تَد. ًجَم اص ػلَه یذهف یاسسٍصهشُ تس یدس صًذگ یشًظ یت جلَُ یيا

 ( قاتل دسک ٍ فْن است.یافشاد )دس حذ آهاتَس یتواه یآهَصش ٍ هطالؼِ تشا یًذاسد ٍ تا اًذک یالوذت داًطگاّ

اٍلیِ اًجام ضذُ  یٍ هطَست ّا یضًیتا سا ٍ یاى،داًطجَ یشهطاتِ دس سال گزضتِ ٍ استقثال چطوگ یٍ هحذٍد طشح یطیآصها یتا تشگضاس

ٍ ّوچٌیي کاًَى ًجَم داًطگاُ ( toos skyاًجوي ًجَم هطْذ )ٍ ًیض  تا هذیشیت ساصهاى ٍ هذیشیت فشٌّگی داًطگاُ ػلَم پضضکی

سادکاى  یخیستِ هقصذ تشج تا یًجَه یسصذ یاسدٍ یتِ تشگضاس ین، تصواًجوي تا ساتقِ یيجْت کسة تجشتِ ٍ تْشُ اص داًص افشدٍسی 

 ( گشفتِ ضذ. Geminid) ییجَصا یجْت سصذ تاسش ضْات

 صَست: یيضذُ است، تِ ا یضیآرس تشًاهِ س 23خَاّشاى دس سٍص  یآرس ٍ تشا 22یکطٌثِ تشادساى دس سٍص  یتشاکِ  یذتاصد ایي

 یدس هحل داًطکذُ پضضک 14تا  12ًجَم ساػت  یکاسگاُ اصَل هقذهات -

 14چٌاساى( ساػت  یسادکاى دس حَال ی)ٍاقغ دس سٍستا حشکت تِ سوت تشج سادکاى -

 تا غشٍب آفتاب 15:30 سادکاى ساػت یخیاص تشج تاس یذتاصد -

 1۱استشاحت ٍ ًواص تا ساػت  -

  21تا ساػت  یدسک آسواى ضة ٍ صَس ًجَه یاصَل کل -

 22صشف ضام تا ساػت  -

 صثح 4:30ضة تا ساػت  یٍ خاهَض یکی( تا تاسلح )تلسکَجسٍ ه لحیشهسدس دٍ تخص چطن غ یآغاص تشًاهِ سصذ -

 صثح 5اقاهِ ًواص صثح ٍحشکت تِ سوت هطْذ ساػت  -

 صثح 6ساػت  یتِ هحل داًطکذُ پضضک یذىتشًاهِ تا سس یاىپا -

 

 

 

 

 چٌاساى( یسادکاى دس حَال یسٍستاتشج سادکاى )   مکان اجرا : 44آرس   23ٍ  22 : زمان اجرا

 

 49های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 53 شماره :
 5/4/44 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :
 


