
 بِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 دفتش داًطکذُ ػلَم تشبیتی مجری طرح:

 

 باصخَاًی اًتقادی سٍاًکاٍی  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

طٌاسی طکذُ ػلَم تشبیتی ٍ سًٍا طجَیاى جْادداًطگاّی ٍ جزب ًیشٍّای فؼال دس دًا طکذُ ػلَم تشبیتی با ساصهاى دًا طجَیاى دًا  آضٌایی دًا

 ی داًطجَیاى با اصطالحات ٍ هفاّین اصلی سٍاًکاٍی ٍ خَاًص هتَى اصلی ًظشیِ ّای بٌیادیي سٍاًکاٍیآضٌای
 

  : خالصه طرح

 سا خهَد  ضهیاس ًَاّ ّهای  اًگیهضُ  ٍ ّها  تهش   کهِ فهشد   است ایي سٍاًکاٍی ّذف. داسد ًام سٍاًکاٍی فشٍیذی، هفاّین بش هبتٌی دسهاًی سٍش

ِ  12طهی  پس اص بشگضاسی دٍ فصل گزضتِ ایي کاسگاُ، دس اداههِ ٍ   .ضَد سٍ سٍبِ آًْا با تشی بیٌاًِ غٍاق ٍ تش هؼقَل طشص بِ بطٌاسذ ٍ  ،جلسه

ًقذّای ٍاسدُ بش  ،خَاًص هتَى اصلی حَصُ سٍاًکاٍیالصم بِ رکش است ّوضهاى با داًطجَیاى با هفاّین اصلی سٍاًکاٍی آضٌا خَاٌّذ ضذ. 

هجتبهی آل   ههذیشیت بها  با حضَس فؼال داًطجَیاى دس سضتِ ّهای ههشتبو ٍ ریهش ههشتبو ٍ      ایي جلسات ایي حَصُ ًیض هطشح خَاّذ ضذ.

ٍ دکتهش حسهیي آبهادی    ػقیلهِ سهادات هَسهَی )داًطهجَی دکتهشی سٍاًطٌاسهی(       دکتهش   ،(سٍاًطٌاسی بالیٌیکاسضٌاسی اسضذ ) سیذاى

 )یک باس دس ّفتِ( بشگضاس خَاّذ ضذ. الصم بِ رکش است ایي جلسات بِ صَست ّفتگی هی باضذ.)داًطجَی دکتشی سٍاًطٌاسی( 

 سیض سشفصل ّای هَسد ًظش بشای فصل سَم ایي کاسگاُ بِ ضشح ریل است :

 

 دهنده ارائه تاریخ عناوین و تاریخ ارائه

 آبادی حسیي 13/12/1323،  6/12،  22/11 سِ سسالِ                                      

 هَسَی 20/12/1323                    ّای خاًَادگی              سُهٌس

 سیّذاى آل 26/1/1324،  12/1 قطؼاتی اص تحلیل یک هَسد ّیستشی      

 آبادی حسیي 2/2/1324 «                                      ٍحطی»سٍاًکاٍی 

 هَسَی 16/2،  2/2 تحلیل فَبیای پسش پٌج سالِ                                   

 سیّذاى آل 30/2،  23/2 ّایی بش یک هَسد ًَِسٍص ٍسَا       یادداضت

 

 

 

 

 

 

 سالي ضَسای ساصهاى هشکضی جْادداًطگاّی   مکان اجرا : 24بْاس  : زمان اجرا

 

 49 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 14 شماره :
 20/1/24 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


