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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش هشکض علوی کبسثشدی جْبدداًطگبّی هطْذ
عنوان طرح:

ایذُ پشداصی دس ًوبیص ًبهِ ًَیسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
جزة عالق وٌذاى ثِ تئبتش ٍ ًوبیص ًبهِ ًَیسی ٍ آهَصش آًْب ثشای کطف استعذاد ٍ پیطشفت دس ایي صهیٌِ
هعشفی ٍ آهَصش هجبًی ٍ فٌَى ًوبیص ًبهِ ًَیسی
خالصه طرح :
ًوابیصًبهاِ ثاِ هاتي قبثاج اجاشا دس تئابتش شًوابیص گ تاِ هاای ضاَد ًوبیطاٌبهِ هعواَ رد دس قبگات گ تگاَ ثایي ضخ ایتّاب ًَضااتِ
هیضَد ثِ ًَیسٌذُ ایي هاتي ًوابیصًبهاًِاَی

هایگَیٌاذ .هکابى ٍ صهابى سد دادى ااَاد ٍ ًیاض تَدایا دسثابسُ صاحٌِ قجاج اص

ًَضتي هتي ًوبیص اّویات داسًاذ دس ًوبیطاٌبهِ اابد چْاشُ ثابصیگش ًیاض رکاش های ضاَد ّاش پاشدُ اص ًوابیص ضابهج ثخاص ّابی
هختل ی است کِ سابختبس ًوابیصًبهاِ سا تطاکیج هایدٌّاذً .وابیصًبهاًِاَی

کسای اسات کاِ هاتي ًوابیص سا هایًَیساذ ایاي

هتي ثاِ گًَاِای دقیا ٍ ثاب دس ً اش گاشفتي ثسایبسی جضئیاب ًَضاتِ هایضاَد ٍ آى سا هایتاَاى دس صاحٌِ تئابتش ثاِ اجاشا دسآٍسد
ًوبیص ًبهِ ًَی

جضئیابتی چاَى ابگات ثیابى گ تگَّاب یاب دیابگَ ّاب ٍ ًیاض ٍسٍد ٍ خاشٍ ضخ ایتّابی ًوابیص ٍ فضابیی سا کاِ

داستبى ًوبیص دس آى ات بق هیافتذ ،ثِ طَس دقی ثیبى ٍ تَصیف هیکٌذ
هق ااَد آى اساات تااب ثااب ثشگااضاسی کبسگاابّی پیشاهااَى عٌ ااش ایااذُ ٍ ایااذُ پااشداصی دس ًواابیص ًبهااِ ًَیساای ٍ ضااٌبخت ٍ اّویاات
داشٍس ٍجااَد آى دس ًواابیص ،ثحثاای آصاد پیشاهااَى ایااي هجحا ای ابد کٌااین ٍ دس اداهااِ ثتااَاًین ثااب ثشگااضاسی ثشًبهااِ ای آهَصضاای ٍ
کبهج تش دس آیٌذُ ٍسٍدی ثِ ثح عٌبصش دساهبتیک ٍ اّویت آى دس ًوبیص ثپشداصین
ثشًبهااِ صهاابًی کبسگاابُ ثااِ صااَس دٍ جلسااِ دٍ ساابعتِ دس دٍ سٍص هتااَاگی هاای ثبضااذ ک اِ تَسااآ آقاابی اساایي ٍاااذتی شًَیسااٌذُ،
کبسگشداى ،هٌتقذ ٍ پژٍّطاگش تئابتش تاذسی

های ضاَد ٍ دس صاَس صاالاذیذ ایطابى دٍ تاي دیگاش اص اسابتیذ صابات ً اش اساتبى

ک ِ دس ایي صهیٌاِ فعبگیات داسًاذ ًیاض دس کبسگابُ اضاَس خَاٌّاذ یبفات ایاي کبسگابُ ثاِ صاَس طشاای هطاتشو ثاب هَسساِ ًقاص
یبة ٍ گشٍُ فشٌّگی ٌّشی آصسم ثشگضاس های ضاَد هحاج ثشگاضاسی ثساتِ ثاِ ساتا اساتقجبب هخبطجابى دس سابگي فشدٍسای یاب سابگي
ضَسا سبصهبى هشکضی ثشگضاس هی ضَد

زمان اجرا :

 32 ٍ 32آثبى 5231

مکان اجرا :

سبگي ضَسای ه توع ضشیعتی یب سبصهبى هشکضی

