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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ علَم ریاضی
عنوان طرح:

جطٌَارُ عکس داًطجَیی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
ایجاد احساس تعلك در داًطجَیاى ًسثت تِ داًطکذُ خَد ٍ ّوچٌیي ایجاد ضَر ٍ ًطاط در داًطکذُ ریاضی
خالصه طرح :
اهزٍسُ تا گستزش ٍسایل ارتثاط جوعی الکتزًٍیکی ،کوتز کسی ّست کِ تِ تلفي ّورزاُ ٍ دٍرتریي دستزسری ًذاضرتِ تاضرذ ٍ یکری اس
هتذٍال تزیي تفزیحات لطز جَاى هخصَصا داًطجَّا عکاسی تِ طَر آهاتَر ٍ یا حزفِ ای است .تِ ّوریي سرثة دفترز داًطرکذُ علرَم
ریاضی تصوین تِ تزگشاری هساتمِ عکاسی گزفتِ تا عالٍُ تز ایجاد ًطاط در تیي داًطجَیاى تاعر ضرَد کرِ دلرت آًْرا ترِ سرَصُ ّرای
هختلف داًطکذُ تیطتز ضَد ٍ تا ًگاُ هتفاٍتی تِ داًطکذُ ٍ اتفالات پیزاهَى خَد تٌگزًذ ٍ ترِ آًْرا تیٌذیطرٌذ ٍ هسروَلیي ّرن ترا ایري
دیذگاُ ّا ارتثاط تزلزار کٌٌذ.
هَضَع هساتمِ ،داًطکذُ علَم ریاضی هی تاضذّ ،ز اثزی کِ تیاًگز عٌرَاى فرَق تاضرذ هری تَاًرذ در هسراتمِ حضرَر داضرتِ تاضرذ .ترِ
عٌَاى هثال هی تَاى هَضَع هساتمِ را در هفاّین ٍعٌاٍیي سیز جستجَ کزد  :عکس ّای اًتمادی اس فضای داًطکذُ ،عکرس ّرای طٌرش،
ًوایص ضَر ٍ حال داًطجَیی ،کالسّای درس ،آساد ٍ ...
در هزحلِ اٍل تعذادی عکس اًتخاب هیضَد ٍ سپس ًفزات تزتز ایي عکسْای هٌتخة تا ًظز داًطجَیاى هطخص خَاّذ ضذ.
ایي هساتمِ در سطح داًطکذُ علَم ریاضی تزگشار خَاّذ ضذ ٍ ضزکت تزای عوَم داًطجَیاى داًطگاُ فزدٍسی آساد هی تاضذ.
عکس ّای هٌتخة در سایت ٍ یا کاًال تلگزام داًطکذُ تِ ًوایص گذاضتِ خَاّذ ضذ .هحذٍدیتی در هَرد اًذاسُ ٍ حجن عکس ّا ٍجرَد
ًذارد .عکس ّای ارسالی تایستی هطاتك تا هَاسیي اخاللی ،اسالهی ٍ فزٌّگی تاضذ.
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آتاى 59

مکان اجرا :

داًطکذُ علَم ریاضی

