ثِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خشد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

13
59/3/4
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطکذُ علَم اداسی ٍ التصبدی
عنوان طرح:

کبسگبُ آهَصضی في ثیبى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی داًطجَیبى ثب لَاعذ صثبى ثذى ،في ثیبى ٍ کست هْبست دسست حشف صدى دس صًذگی
خالصه طرح :
في ثیبى دس حمیمت فٌَى ٍ هْبستّبیی است کِ ضوب ثب استفبدُ اص توبم اجضای استجبطی خَد (ًهِ فمهد دّهبى ٍ صثهبىا ثهشای استجبطهبت
کالهی ثِ کبس هیثشیذ .هطوئٌبً ضوب ثِ عٌَاى یک هٌطی ،پضضک ،خلجبى ،کبسهٌذ ،داًطجَ ،داًصآههَص ،پهذس ٍ ههبدس ٍ  ...دس طهَد صًهذگی
خَد ثبسّب ٍ ثبسّب ًیبص است کِ صحجتّبی تأثیشگزاسی داضتِ ثبضیذ ٍ اگش في ثیبى خَثی ًذاضتِ ثبضیذ ٍ ًتَاًیهذ خهَة صهحجت کٌیهذ،
هطوئٌبً ثب ضکست هَاجِ خَاّیذ ضذ .ثٌبثشایي ضوب ثبیذ ثتَاًیذ اٍالً یک صحجت هَثش دس رّي خهَد طشاحهی کٌیهذ ٍ سهس ثهِ تَاًهبیی
دست ثیبثیذ کِ ثتَاًیذ آًچِ دس رّي داسیذ سا ثِ خَثی ثِ صثبى ثیبٍسیذ !في ثیبى دس حمیمت ّوبى تهَاى سهخيگفهتي (دس ّهش ضهشاید ٍ
صهبىا است .صهبًی کِ صحجت اص في ثیبى ثِ هیبى هیآیذ ،جذا اص ایي کِ ضوب چِ کسی ّستیذ؟ چِ کبسی داسیذ؟ ثب چهِ کسهی صهحجت
هیکٌیذ ٍ… فمد کبفیست کِ اص صثبى خَد استفبدُ کٌیذ .في ثیبى کبسثشدّبی فشاٍاًی دس صًذگی سٍصهشُ داسد ٍ الجتِ هْهبستی ههبدسصادی
ًیست ثلکِ عولی اکتسبثتی ٍ آهَختٌی است ،لزا ثش آى ضذین تب ثب ثشگضاسی کبسگهبّی ثهب تهذسی اسهتبد هحوهذعلی ثیهذاس هغهض (هفسهش
حشکبت ثذى ٍ هذیش سبثك طشح آهَصش تطشیفبت دس دفتش هطبلعبت سیبسی ٍ ثیي الوللی ٍصاست اههَس خبسجهِا دس ساسهتبی آههَصش ایهي
هْبست ثِ داًطجَیبى گبم ثشداسین.
هَضَع کبسگبُ صجح «في ثیبى ٍ تٌیذگی استشس» ثِ هذت سِ سبعت ٍ هَضَع کبسگبُ عصش «استجبطبت غیش کالهی» ثِ هذت سهِ سهبعت
خَاّذ ثَد .پیص ثیٌی هیطَد ثب ثجت ًبم داًطجَیبى عاللِ هٌذّ ،ضیٌِ ّبی هشثَط ثِ حك الضحوِ هذسس کبسگبُ اص هحل ٍجهِ پشداختهی
آًْب تبهیي ضَد ،لزا دس صَست عذم تکویل ظشفیت کبسگبُ تب پیص اص پبیبى سبد ،کبسگبُ ثشگضاس ًخَاّذ ضذ.
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سبلي ضَسای سبصهبى هشکضی

