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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هزکشی
عنوان طرح:

جطٌَارُ چبلطجَیبى

سرفصل فعالیت:

سیبست ٍ اجتوبع 

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
غٌیسبسی اٍلبت فزاغت جَاًبى ثخصَظ داًطجَیبى ٍ هحذٍد ًكزدى آى ثِ ثزًبهِّبی کَچک
جلَگیزی اس ثبال رفتي آهبر ثشُ ٍ رفتبرّبی ًبثٌْجبر اجتوبعی در ثیي ثزخی داًطجَیبى
تأکیذ ثز ًمص ٍ تأثیز فزٌّگ در چگًَگی پز کزدى ثْیٌِ اٍلبت فزاغت ٍ ضكلگیزی ضخصیت داًطجَیبى
خالصه طرح :
ایي جطٌَارُ ثزای اٍلیي ثبر در داًطگبُ ّبی سطح هطْذ ثزگشار هی ضَد ،هطبثِ ایي هسبثمبت ثب ًبم طزح عیذاًِ اسفٌذ هبُ سبل گذضتِ در داًطگبُ
فزدٍسی اس طزف کبًَى سزگزهی ٍ سالهت در  3هزحلِ همذهبتیً ،یوِ ًْبیی ٍ فیٌبل ثزگشار ٍ ثب تَجِ ثِ استمجبل جبلت تَجِ داًطجَیبى ٍ احسبس
کوجَد چٌیي جَ ّبی سبلن فزٌّگی ٍرسضی کِ ثتَاًین ًگبّی ًَ را در حیطِ اٍلبت فزاغت ٍ تفزیحبت سبلن ثِ داًطجَیبى ثطٌبسبًین ،ثز آى ضذین
کِ طزحی هتفبٍت را ثب ّذف ّوجستگی ثیطتز داًطجَیبى داًطگبُ ّب ٍ تزٍیج فزٌّگ تفزیحبت سبلن ٍ حوبیت اس گزٍُ ّبی خَدجَش داًطجَیی
کِ در سهیٌِ فزٌّگ سزگزهی ٍ سالهت فعبلیت کزدُ ٍ یب خَاّبى پزداختي ثذاى ّستٌذ ٍ ّوچٌیي جْت دّی ٍ هذیزیت اٍلبت فزاغت داًطجَیبى
ثزای جلَگیز ی اس اضتغبل ایي لطز ثِ ٍیژُ داًطجَیبى خَاثگبّی ثِ تفزیحبت ًبسبلن ثزای پز کزدى اٍلبت فزاغت ٍ ایجبد هحیطی ضبد ٍ سبلن ثب تَجِ
ثِ ارسش ّبی اسالهی ایزاًی در ثیي داًطجَیبى ثزگشار کٌین 74 .داًطگبُ ،هَسسبت آهَسش عبلی ٍ داًطگبُ ّبی علوی کبرثزدی هی تَاًٌذ در ایي
جطٌَارُ در 2ثخص آلبیبى ٍ خبًن ّب ضزکت ًوبیٌذ ٍ تجلیغبت ایي جطٌَارُ در کلیِ داًطگبُ ،هَسسبت ٍ ...اًجبم خَاّذ ضذ .ایي هسبثمبت در غبلت
 64تین ً 3فزُ اس داًطگبُ ّبی سطح هطْذ طی  9رٍس در سِ آیتن پبًتَهین ،پیٌت ثبلً ،مطِ چیي تزاًِ ثصَرت دٍرُ ای ثزگشار هیگزدد کِ پس اس
هحبسجِ اهتیبسات تین ّب در هجوَع تین ّب ٍ داًطگبُ ّبی ثزتز هطخع هیگزدد ٍ ثِ تین ّبی اٍل تب سَم جَایش ًفیسی اّذا هیگزدد.
پانتومیم  :هسبثمبت ثصَرت حذس  5کلوِ 2 ،ضزة الوثل ٍ اجزای سٌبریَ دادُ ضذُ ثِ ّز تین طی هذت  5دلیمِ هی ثبضذ .ثزای ّز گزٍُ کِ ضبهل  3تین است
 15دلیمِ سهبى تخویي سدُ ضذُ کِ در ًْبیت اهتیبس ّز تین در ثیي  64تین پس اس جذٍل ثٌذی اهتیبسات هطخع هی گزدد ٍ ثِ تین ّب اس  100ثِ پبییي ثز اسبس
رتجِ ثٌذی اًجبم ضذُ اهتیبس تعلك هی گیزد.
پینت بال  :ایي هسبثمبت ًیش ثصَرت تک حذفی ثزگشار هی ضَد ٍ ثخبطز حسبسیت هسبثمبت کلیِ هسئَلیت ثزگشاری ایي هسبثمبت ثزعْذُ ادارُ کل ٍرسش ٍ
جَاًبى ٍ داٍراى تخصصی پیٌت ثبل در ثبضگبُ هجْش ٍ تخصصی ایي رضتِ در ّتل تَریست تَس گذاضتِ ضذُ .ضیَُ ثزگشاری هسبثمبت ثِ ضكل فتح پزچن است.
نقطه چین ترانه  :در ایي هسبثمبت ًیش تین ّب ثصَرت  4گزٍُ ٍ در ّز گزٍُ  16تین کِ در ّز هزحلِ  3تین ثبّن رلبثت هی کٌٌذ اًجبم هی ضَد .تیوْب اس ثیي
تزاًِ ّبی هطخع ضذُ در جذٍل تزاًِ خَد را اًتخبة کزدُ ٍ پس اس پخص تزاًِ جبی خبلی ًوبیص دادُ ضذُ را حذس هی سًٌذ کِ  3گشیٌِ کوكی ثِ ّز تین
ًیش دادُ هی ضَد (کلیِ تزاًِ ّب هجبس ٍ ثب هظوَى هلی ،هذّجی ،حوبسی...هی ثبضذ).
آیتم ها
پیٌت ثبل

زمان اجرا :

مکان برگزاری مسابقات

تاریخ مسابقات

ساعت مسابقات

ّتل تَریست تَس

95/2/18

9ا لی 19

پبًتَهین

داًطكذُ علَم پبیِ

 95/2/19تب 95/2/22

 16الی20

ًمطِ چیي تزاًِ

داًطكذُ هٌْذسی

 95/2/25تب 95/2/28

 16الی20

اختتبهیِ

آهفی تئبتز پزدیس

95/2/29

 17الی20

اسفٌذ  ٍ 94فزٍردیي 95

مکان اجرا :

پزدیس داًطگبُ فزدٍسی

