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 ستبد هزکشی سبسهبى داًطجَیبى مجری طرح:

 

 (1اردٍی تطکیالتی اػضب ) عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 هسئَلیي دفبتز جذیذ سبسهبى داًطجَیبىایجبد آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیطتز ثیي 

 ٍ اػضبی ستبد تمذیز ٍ تطکز غیز هبدی اس هسئَلیي دفبتز گذضتِ سبسهبى داًطجَیبى
 

  : خالصه طرح
ایجبد فضبیی دٍستبًِ ٍ غیز رسوی ثزای آضٌبیی ٍ ّوذلی ثیي آًْب احسبس هیی ضیَد     ،ًظز ثِ تغییز اغلت هسئَلیي دفبتز سبسهبى داًطجَیبى در آغبس سبل تحصیلی جبری

بل تحصیلی، تمذیز ٍ تطکزی حذاللی اس آًْب ًبگشیز هیٌوبیذ  ثب تَجِ ثیِ ثزًبهیِ   ّوچٌیي ثب تَجِ ثِ تالش داٍطلجبًِ ٍ حذاکثزی داًطجَیبى ّوکبر ایي هجوَػِ در طَل س

ثییي هسیئَلیي    ریشی ّبی صَرت گزفتِ در طی فصل تبثستبى ٍ آسیت ضٌبسی فؼبلیت ّبی سبلیبى گذضتِ، یکی اس ًمبط ضؼف جذی سبسهبى داًطجَیبى، ػذم ّوگزاییی 

جبًجی ضغلی ٍ تحصیلی، تغییز رٍیکزدّبی فزٌّگی اجتوبػی داًطجَیبى، تغیییز سیالیك فیزدی، افیشایص گیزٍُ ّیب ٍ        دفبتز است  کَتبُ ضذى دٍرُ هسئَلیت، دغذغِ ّبی

ّیبی صیَرت گزفتیِ، ثزًبهیِ      کبًَى ّبی فؼبلیت فزٌّگی، گستزش اهکبًبت ارتجبطی ٍ رفبّی ٍ     اس جولِ ػلل کبّص ایٌگًَِ ارتجبطبت است  لذا در تزم جبری، ثب ثزرسیی 

ی دفیبتز، طیز    ف تطکیالتی، آهَسضی ٍ تفزیحی ثزای هسئَلیي دفبتز ثزًبهِ ریشی ضذُ است  ثزگشاری اردٍ، کبرگبُ ّبی آهَسضی، ًطست اػضبی فؼبل، کبدرسبسّبی هختل

پی  اس ثزگیشاری ًوبیطیگبُ هْیز ٍ جلسیبت       ّبی هطبلؼبتی ارائِ کتبة ٍ همبلِ ٍ     اس جولِ ایي ثزًبهِ ّب هی ثبضٌذ  طجك جذٍل سهبًجٌذی ایي تزم، اٍلیي ثزًبهِ تطکیالتی

ثب تَجِ ثِ هذاکزات ضفبّی صَرت گزفتِ ٍ ّوچٌییي هصیَثبت جلسیِ اخییز ضیَرای ضیؼجِ سیبسهبى        داًطجَیبى جذیذالَرٍد، ثزگشاری اردٍیی فزٌّگی تفزیحی هی ثبضذ  

 اسکبى اس اهکبًبت ػوَهی رفبّی جْبدداًطگبّی استفبدُ ضَد    ثَدُ ٍ ثزای ثٌْویزداًطجَیبى، پیطٌْبد هی ضَد تب همصذ اصلی سفز، هجتوغ سالهت هزضیِ 

 اردٍٍ ثزًبهِ پیطٌْبدی هسیز 

 تَضیحبت رٍس ّفتِ تبریخ

 کیلَهتز(  088ٍ حزکت ثِ سوت ثٌْویز ) 11پبیبًِ هسبفزثزی هطْذ در سبػت حضَر کلیِ دٍستبى در هحل  چْبرضٌجِ 7/7/53

بر / حزکت )پیبدُ( ِث سوت سبحل  11پذیزش هجتوغ سالهت هزضیِ تب سبػت  پٌجطٌجِ 0/7/53  اس غزٍة آفتبة   پیص/ صزف ًْ

 حزکت ثِ سوت سبحل پیص اس غزٍة آفتبة/  استزاحت / صزف ًْبر / حزکت ثِ سوت تبالة ثٌْویز جوؼِ 5/7/53

 تَلف در ثبثل ٍ خزیذ سَغبتیٍ تفزیح /  حزکت ثِ سوت جٌگل ّبی ثبثل )گلَگبُ ٍ ثٌذ پی( / صزف ًْبر ضٌجِ 18/7/53

 12( حزکت ثِ سوت هطْذ / صزف ًْبر در ثیي راُ / ثبسگطت ثِ هطْذ تب سبػت 18صجح )سبػت  یکطٌجِ 11/7/53

ریبل ثزای ضیزکت در اییي    8.. 288هجلغ ًفز(  12)حذٍد  ثب تَجِ ثِ ثزآٍرد ّشیٌِ صَرت گزفتِ ٍ تَاى هبلی داًطجَیبى، پیطٌْبد هی ضَد اس ّز یک اس داًطجَیبى

 اردٍ اخذ ضَد 

 

 ثٌْویزهجتوغ سالهت هزضیِ    مکان اجرا : 53هْز  11 تب 0 : زمان اجرا

 

 95 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 10 شماره :
 1/7/53 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


