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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطکذُ پضضکی
عنوان طرح:

اسدٍی تاسش ضْاتی جَصایی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آموزش اصول اولیه نجوم آماتوری به دانشجویان و عالقه مندان
برنامه تفریحي علمي و معرفي كانون نجوم دفتر
خالصه طرح :
ًجَم ٍ ستاسُ ضٌاسی اص ػلَم جزاب ٍ پشطشفذاس دًیای اهشٍص هی تاضذ کِ قذهتی تیص اص تاسیخ تطش داسد .صیثایی ّای آسواى تشای
ّوگاى قاتل هطاّذُ است اها تْشُ ای ّشچٌذ اًذک اص ػلن ًجَم آهاتَسی ،تا کوک تِ دسک تْتش ایي صیثایی ّا ٍ حتی کاستشدی کشدى
ایي جلَُ تی ًظیش دس صًذگی سٍصهشُ تسیاس هفیذ خَاّذ تَدً .جَم اص ػلَهی است کِ تْشُ اص کلیات کاستشدی آى ًیاص تِ آهَصش طَیل
الوذت داًطگاّی ًذاسد ٍ تا اًذکی آهَصش ٍ هطالؼِ تشای تواهی افشاد (دس حذ آهاتَسی) قاتل دسک ٍ فْن است.
تا تشگضاسی آصهایطی ٍ هحذٍد طشحی هطاتِ دس سال گزضتِ ٍ استقثال چطوگیش داًطجَیاى ٍ ،تا سایضًی ٍ هطَست ّای اٍلیِ اًجام ضذُ
تا هذیشیت ساصهاى ٍ هذیشیت فشٌّگی داًطگاُ ػلَم پضضکی ٍ ًیض اًجوي ًجَم هطْذ (ّ ٍ )toos skyوچٌیي کاًَى ًجَم داًطگاُ
فشدٍسی جْت کسة تجشتِ ٍ تْشُ اص داًص ایي اًجوي تا ساتقِ ،تصوین تِ تشگضاسی اسدٍی سصذی ًجَهی تِ هقصذ تشج تاسیخی سادکاى
جْت سصذ تاسش ضْاتی جَصایی ( )Geminidگشفتِ ضذ.
ایي تاصدیذ کِ تشای تشادساى دس سٍص یکطٌثِ  22آرس ٍ تشای خَاّشاى دس سٍص  23آرس تشًاهِ سیضی ضذُ است ،تِ ایي صَست:
 کاسگاُ اصَل هقذهاتی ًجَم ساػت  12تا  14دس هحل داًطکذُ پضضکی حشکت تِ سوت تشج سادکاى (ٍاقغ دس سٍستای سادکاى دس حَالی چٌاساى) ساػت 14 تاصدیذ اص تشج تاسیخی سادکاى ساػت  15:30تا غشٍب آفتاب استشاحت ٍ ًواص تا ساػت 1۱ اصَل کلی دسک آسواى ضة ٍ صَس ًجَهی تا ساػت 21 صشف ضام تا ساػت 22 آغاص تشًاهِ سصذی دس دٍ تخص چطن غیشهسلح ٍ هسلح (تلسکَج) تا تاسیکی ٍ خاهَضی ضة تا ساػت  4:30صثح اقاهِ ًواص صثح ٍحشکت تِ سوت هطْذ ساػت  5صثح -پایاى تشًاهِ تا سسیذى تِ هحل داًطکذُ پضضکی ساػت  6صثح

زمان اجرا :

 23 ٍ 22آرس 44

مکان اجرا :

تشج سادکاى (سٍستای سادکاى دس حَالی چٌاساى)

