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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کاًَى اسدٍّای جْادی
عنوان طرح:

اسدٍّای جْادی هْشتاساى (ضشیف آتاد)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
استفادُ اص تَاًایی ّای داًطجَیی دس افضایص سطح آگاّی ّای سٍستاییاى ،تَاًوٌذساصی ٍ تِ ساصی فضاّای سٍستایی
ایجاد حس اعتواد ٍ خَدتاٍسی دس سٍستاییاى تا حضَس داٍطلثاًِ داًطجَیاى دس سٍستای آًْا
خالصه طرح :
پس اص تشگضاسی ًسثتا هَفك  5دٍسُ اسدٍّای جْادی اص سال  89تا ّ ٍ 94وکاسی تا هَسسِ اهام علی (ع) دس خشاساى جٌَتی ،تشای ساال
آیٌذُ تشای اٍلیي تاس تِ صَست هستمل ٍ تذٍى ّوکاسی هَسسِ اهام علی (ع) ،تاا ضٌاساایی ّاای صاَست گشفتاِ ٍ تاصدیاذ  5سٍساتا دس
ضْشّای صاٍُ ،کَّسشخ ٍ تشدسکي ،سٍستاّای چطوِ حاج سلیواى ٍ ضشیف آتاد دس  40کیلَهتشی ضوال ضشق ضْشستاى تشدسکي سا تاِ
عٌَاى هٌطمِ ّذف اًتخاب کشدین.
تا تَجِ تِ تجشتیات سال ّای گزضتِ ،تشًاهِ سیضی اٍلیِ تشای حزف تخص ّای عوشاًی اص ایي اسدٍ هی تاضذ ،لکي دس فشم ثثات ًاام ایاي
تخص حزف ًخَاّذ ضذ تا چٌاًچِ افشادی تا تَاًوٌذی ّای اٍلیِ تخصصی فعالیت ّای عوشاًی ثثت ًام کشدًذ ،ایي تخص ًیاض تاِ طاش
اضافِ ضَد .لزا دس فشاخَاى ّای اٍلیِ اص داًطجَیاى جْت آهَصش ّاای دیٌای (لاشآىً ،وااص ،هْاذٍیت) ،پضضاکی ٍ تْذاضاتی (دسهااى،
غشتالگشی ،تیٌایی سٌجی ،کٌتشل تْذاضتی ،صًاضَیی ٍ ٌّ ،)...شی (جعثِ ساصی ،گل سااصی ،سٍتااى دٍصی ،چاشم دٍصی ،عشٍسا سااصی،
ًماضی ٍ  ،)...کطاٍسصی (تاغذاسی ،گلخاًِ ،داهذاسی ٍ ّ ٍ ... ٍ )...وچٌیي هطاسکت عوشاًی دعَت تِ عول خَاّذ آهذ .پیص تیٌی هی ضاَد
تا ثثت ًام اص داًطجَیاى عاللِ هٌذ ،کاسٍاى ّای اعضاهی دس لالة گشٍُ ّای حذاکثش ً 10فشُ تا اکثشیت هطلك خَاّشاى ،دس طَل سِ ّفتِ
تِ سٍستاّای چطوِ حاج سلیواى ٍ ضشیف آتاد اعضام ضًَذ .ضایاى رکش است اهکاًات هَسد ًیاص تشای الاهت داًطجَیاى دس طَل الاهات دس
سٍستای هزکَس تا سایضًی ّای خیشیِ اهام علی (ع) تِ صَست هجضا ٍ هٌاسة تاهیي هی گشدد.
صهاًثٌذی اٍلیِ اجشایی تا تَجِ تِ هیضاى هطاسکت داًطجَیاى دس ایي طش تِ ضش ریل خَاّذ تَد :
 فشاخَاى اٍلیِ ثثت ًام  94/11/25( :تا )94/12/13 -اعضام گشٍُ ّا تِ هٌطمِ ّذف ( 94/12/23الی  94/12/29 - 94/12/29الی  95/1/7 - 95/1/6الی )95/1/13

زمان اجرا :

 94/12/23تا 95/1/14

مکان اجرا :

سٍستاّای چطوِ حاج سلیواى ٍ ضشیف آتاد

