بِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :

3
49/3/31

پیوست :

ًذاسد

 ...تاریخ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطکذُ علَم سیاضی
عنوان طرح:

غضل بِ غضل تا اًتْای جام

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
ضٌاساًذى فشٌّگ ٍ ٌّش هشدم ایشاى بِ داًطجَیاى ٍ آضٌایی داًطجَیاى با ضعش ضاعشاى هختلف
ایجاد هحفلی ضاد ،هفشح ٍ پش هحتَا ٍ الگَدّی بِ داًطجَیاى بشای استفادُ بْیٌِ اص اٍلات فشاغت خَد
تالش دس جْت ضکَفایی استعذادّای هَجَد دس عشصِ ضعشٍ ادب

خالصه طرح :
ضعش ،سیطِ دس فشٌّگ ایشاًی داسد ٍ کوتش فشد ایشاًی سا هی تَاى پیذا کشد کِ ضعشی سا حفظ ًباضذ ٍ دس صًذگی اص آى استتفادُ ًکٌتذش ضتعش ،فتاس اص
حکوت ّایی کِ دس آى ًْفتِ است ،کاسکشدّای سٍاى ضٌاختی داسد ٍ باعث ایجاد آساهص هی ضَدش اص طشفتی بستیاسی اص پٌتذ ٍ اًتذسصّا ،دسه ّتای
صًذگی ٍ گاُ اًذیطِ ّای بلٌذ ،بِ ٍاسطِ یک بیت ضعش بِ اًساى هٌتمل هی ضَد ٍ بش افشاد تاثیش هی گزاسدش ٍالعیت ایي است کِ رائمِ ٍ طبع ضاعشاًِ
ٍ عاللِ بِ ضعش ٍ ادبیات دس رات ایشاًیاى ٍجَد داسد بِ طَسی کِ دس ّوِ جای دًیا جذا اص ّوِ تَاًوٌذی ّا ،ایشاًیاى سا با ضعش ّن هی ضٌاسٌذش
دس ایي هیاى ،پشداختي بِ همَلِ هطاعشُ دس هشاکض ادبی ٍ دستگاُ ّای هختلف اعن اص داًطگاُ گاهی هَثش بشای اًس ٍ الفت بیطتش جَاًاى با ضعش استش
هطاعشُ اص ًخستیي فًٌَی بَدُ کِ دس بیي اّل ادب ٍ ضاعشاى سٍاج داضتِ است ٍ جای کاس بسیاس دس ایي صهیٌِ ٍجَد داسد ٍ ایي هستللِ هطولٌتا بتِ
استمای ضعش ٍ ادب فاسسی هی اًجاهذش با تَجِ بِ تَضیحات فَق ٍ ًاظش بش اّذاف هزکَس ،دفتش ساصهاى داًطجَیاى دس داًطکذُ علَم سیاضتی ،دس ًرتش
داسد هسابمِ هطاعشُ دس بیي داًطجَیاى ٍ اساتیذ داًطگاُ فشدٍسی بشگضاس ًوایٌذش
بشای داٍسی هسابمِ با آلای هْذی هشتضَی صادُ (یکی اص داًطجَیاى فعال ضعش ٍ ادب دس داًطکذُ سیاضتی ٍ ختاًن فاطوتِ ستَلٌذی (داٍس هستابمِ
هطاعشُ غضل باساى ٍ دبیش سابك کاًَى ضعش ٍ ادب داًطگاُ ّواٌّگ ضذش اعضای ساصهاى پس اص هطَست ّتای فتشاٍاى دس جلستات هتعتذد ،ت توین
گشفتٌذ کِ هسابمِ دس سِ هشحلِ بشگضاس گشددش
هشحلِ اٍل ،هطاعشُ هعوَلی با دٍس کٌذ ،هشحلِ دٍم ،هطاعشُ هعوَلی با دٍس تٌذ صَست خَاّذ گشفت ٍ دس ًْایت دس هشحلِ سَم ،یتک کلوتِ تَست
داٍس گفتِ هی ضَد ٍ ضشکت کٌٌذُ بایذ بیتی حاٍی کلوِ ی هَسد ًرش سا لشائت کٌذش
دس لسوتی اص بشًاهِ دٍ بیت ب َست پاًتَهین اجشا هی ضَد ٍ تواضاگشاى بایذ حذه ب ضًٌذ ٍ بِ افشادی کِ بیت دسست سا حذه صدًذ جتَایضی اّتذا
هی ضَد کِ پاًتَهین تَس آلای افکاسی (یکی اص اعضای دفتش داًطکذُ اجشا هی ضَدش دس پایاى بِ افشاد بشتش هسابمِ جَایضی اّذا هی ضَدش
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