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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هشکضی سبصهبى داًطجَیبى
عنوان طرح:

گٌجذ گیتی (1هسئَلیي دفبتش)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ایجبد آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیطتش ثیي هسئَلیي دفبتش جذیذ سبصهبى داًطجَیبى
تمذیش ٍ تطکش غیش هبدی اص هسئَلیي دفبتش گزضتِ سبصهبى داًطجَیبى ٍ اعضبی ستبد دس پبیبى فعبلیت ّبی تشم جبسی
خالصه طرح :
هطبثك ثب ثشًبهِ هذٍى تطکیالتی اعضبی سبصهبى دس ّش تشم تحصیلی ٍ ّوچٌیي ًظش ثِ آغبص سبل جذیذ ٍ دٍس جذیذ فعبلیتت ّتبی دفتبتش
سبصهبى داًطجَیبى ،ضشٍست ایجبد فضبیی دٍستبًِ ٍ غیش سسوی ثشای آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیي آًْب احسبس هی ضَدّ .وچٌیي ثب تَجتِ ثتِ
تالش داٍطلجبًِ ٍ حذاکثشی داًطجَیبى ّوکبس ایي هجوَعِ دس طَل سبل تحصیلی ،تمذیش ٍ تطکشی حذاللی اص آًْب ًبگضیش هیٌوبیتذ .الصم
ثِ رکش است ثب تَجِ ثِ ثشًبهِ سیضی ّبی صَست گشفتِ ٍ آسیت ضٌبسی فعبلیت ّبی سبلیبى گزضتِ ،یکی اص ًمبط ضعف جتذی ستبصهبى
داًطجَیبى ،عذم ّوگشایی ثیي هسئَلیي دفبتش ثَدُ است .کَتبُ ضذى دٍسُ هستئَلیت ،دغذغتِ ّتبی جتبًجی ضت لی ٍ تحصتیلی ،ت ییتش
سٍیکشدّبی فشٌّگی اجتوبعی داًطجَیبى ،ت ییش سالیك فشدی ،افضایص گشٍُ ّب ٍ کبًَى ّبی فعبلیت فشٌّگی ،گستشش اهکبًبت استجتبطی
ٍ سفبّی ٍ  ...اص جولِ علل کبّص ایٌگًَِ استجبطبت است .لزا دس اداهِ فعبلیت ّبی صَست گشفتِ دس تشم گزضتِ ،ثب ثشسستی ّتبی صتَست
گشفتِ ،ثشًبهِ ّبی هختلف تطکیالتی ،آهَصضی ٍ تفشیحی ثشای هسئَلیي دفتبتش ثشًبهتِ سیتضی ضتذُ استت .ثشگتضاسی اسدٍ ،کبسگتبُ ّتبی
آهَصضیً ،طست اعضبی فعبل ،کبدسسبصی دفبتش ،طشح ّبی هطبلعبتی اسائِ کتبة ٍ همبلِ ٍ  ...اص جولتِ ایتي ثشًبهتِ ّتب هتی ثبضتٌذ .طجتك
جذٍل صهبًجٌذی ایي تشم ،یکی اص ثشًبهِ ّبی اسدٍی تفشیحی ٍیژُ هسئَلیي دفبتش هی ثبضذ .ثب تَجِ ثِ جٌجتِ تطتکیالتی ٍ تطتَیمی ایتي
اسدٍّ ،ضیٌِ ای ثشای ضشکت کٌٌذگبى دس ًظش گشفتِ ًطذُ است .همصذ پیطٌْبدی ثشای ایي اسدٍ ،سٍستبی آثگشم کالت هی ثبضذ.
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سٍستبی آثگشم کالت

