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 کبًَى ادة ٍ ٌّر مجری طرح:

 

 لبة هبًذگبر عنوان طرح:     

 

        سیبست ٍ اجتوبع                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            دیي ٍ لرآى       سرفصل فعالیت:

 فَق برًبهِ        گردشگری ػلوی فرٌّگی             هحرٍهیت زدایی              ادة ٍ ٌّر                            
 

 اهداف طرح :

 از طریك برگساری جشٌَارُ، فضبی رلببتی ٍ همبیسِ ای  ػکبسیارتمبی سطح آهَزشی ٍ تجربی ػاللِ هٌذاى 

 داًشجَیبى دیگر داًشگبُ ّب ػکس ّبیبب فضبی ٌّری ٍ ًوًَِ  ػکبسیآشٌب شذى ػاللِ هٌذاى 
 

 : خالصه طرح

جْت فراّن کردى اهکبى ارائِ آثبر ٌّری داًشجَیبى ػکبس داًشگبُ بِ شْر هشْذ، کبًَى فیلن ٍ ػکس داًشگگبُ فردٍسگی هشگْذ بگب      در

 ذ.  ًٌوبی را برگسار «لبة هبًذگبر»تب جشٌَارُ ػکس  ٌذ، در تالشخراسبى رضَی ّوکبری سبزهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی

، آثبر ػکبسبى هحترم جوغ آٍری شذُ ٍ سپس بِ هذت یک ّفتِ در اختیبر ّیئت داٍراى لرار دٍ ّفتِ فراخَاى برگساری جشٌَارُدر طی 

در  ًوبیشگبُ بِ ًوگبی  در خَاّگذ آهگذ.    دریک ّفتِ  بِ هذتاًتخبة شذُ ٍ  داٍراىخَاّذ گرفت. سپس چْل ػکس برتر تَسط ّیئت 

 بِ سِ ًفر برگسیذُ از ًظر ّیئت داٍراى، جَایسی بِ رسن یبدبَد اّذا خَاّذ شذ. ختتبهیِ،پبیبى ٍ در رٍز ا

آى بگذیي   جگَایس ( برگسار هی گردد ٍ ػکبسی خیبببًی) ٍ ػکبسی بب دٍربیي( زًذگی تکٌَلَشیک)ایي جشٌَارُ در دٍ بخ  ػکبسی هَببیل 

 :شرح است 

 : ػکبسی بب دٍربیي

 150وراُ هذل ام پرٍام 3ّدیتب پرٍشکتَر جیبی  -1

 A6 تبلت گرافیکی ٍکَم هذل ایٌتَس پي اسوبل -2

 اچ دی ام آی استریویٌگ هذیب پلیر 3هلِ کست اس -3

 :هَببیل ػکبسی بب 

 دٍربیي جیبی پَالرٍیذ کیَة هیٌییک دستگبُ 

 ّیئت داٍراى:

 ٍ ... یی آسوبىجشٌَارُ داًشجَ، داٍر داًشگبُجْبدداًشگبّی ٍ هذرس ػکبسی ، در هشْذ 1341هتَلذ   حمیدرضا گیالنی فر

 ػکبس ٍ داٍر بیي الوللی هشْذ  مجید بندار مقدم:

 بِ پیشٌْبد استبد گیالًی فر داًشجَی داًشگبُ فردٍسی هشْذ بب سببمِ حضَر در ًوبیشگبُ ّبی بیي الوللی فربدفضائلی جوان:

 

 

 

 

 هشْذداًشگبُ ّبی    مکان اجرا : 14دِّ اٍل خرداد  زمان اجرا :

 

 49های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 23 شماره :
 30/2/14 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


