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 اهداف طرح :

 ایجاد فضایی ترای ارائِ ی استعذاد عالقِ هٌذاىٍ  ًوایشٌاهِ ًَیسیآشٌایی تا آثار ترجستِ عرصِ 

 داًشگاّیْادشجَیاى تا سازهاى داًشجَیاى جآشٌایی تیشتر داً
 

 : خالصه طرح

تررریي شررکد خررَد  ًوایشررٌاهِ خررَاًی در رایرر  تررَاى ًوایشررٌاهِ خررَاًی را یکرری از شرریَُ ّررای هختلرر  ًوررای  داًسررت. اهرررٍز هرری

ٍ اترسار  د را «ترذى » ٍ «تیراى » اگرر . ترا گًَرِ ای اجررا داًسر    ، کرِ هری ترَاى آى را   شیَُ ایست در خَاً  هرتي تَسرن ً ر  خَاًْرا    

 اسرردادُ خررَد «تررذى» از  آًکررِ تررذٍى اسررت تررازیگر «تیرراى» ن در ًوایشررٌاهِ خررَاًی آًکررِ تکررار گرفتررِ خَاّررذ شررذتررازیگری تررذاًی

 شررذ، خَاّررذ هررٌعک  خررَاى ً رر  «تیرراى» طریرر  از کررار اتوسرردر ٍ ّررَا ٍ حررا  هَقعیررت، ّررا، حرر  خررَاًی ًوایشررٌاهِ در. کٌررذ

َ دً درٍاقررر  یعٌررری  ٍ ف رررن «ترررذى» اترررسار ترررازیگری ترررذٍى کورررک از دٍهررریي   کٌرررذ  ٌذُ خلررر  هررری سرررییرررایی کرررِ ً

تررِ هٌرررَر درخَاسررت ّررا ٍ اسررت ثا  جورر  کجیررری از داًشررجَیاى از ایرري  . آهررذ درخَاّررذ اجرررا تررِ تررازیگر «تیرراى» تَسرریلِ  ف ررن

 حیطِ ٌّری، تر آى شذین ترا در قابرة هسرات ِ ای، زهیٌرِ  ْرَر ٍ تررٍز اسرتعذادّای عالقرِ هٌرذاى در ایري زهیٌرِ را فرراّن کٌرین.             

در گرام اٍ  ترا اعرالم فراخرَاًی از عالقرِ هٌرذاى ترِ صرَر  فرردی ٍ گرٍّری تررای شررکت در ایري هسرات ِ دعرَ                 ٌرَر ترای ایي ه

ِ  «هرر  فرٍشرٌذُ  »ًوایشرٌاهِ   آیذ کِ در صَر  توایرد ٍ ثثرت ًرام،    تِ عود هی ِ  کر ِ  ًورای  ترریي   شرذُ  شرٌاخت  «آرترَر هیلرر  » ًاهر

را تراز خرَاًی کٌٌرذ    ًوایشرٌاهِ ّرای دیگرری    در صرَر  توایرد هیتَاًٌرذ    یرا  ی دریافت کرردُ اسرت را تخَاًرذ ٍ    جَایس هتعذداست ٍ 

هْلررت  .خَاًٌررذ تتایررذ فررایلی از خررَاً  ًوایشررٌاهِ ی هررَرد ًررشرراى را ارسررا  کررردُ ٍ در صررَر  تاییررذ آى را     ایرري صررَر در )

ٌاسرری ارشررذ ادتیررا   آرر هرری تاشررذ. داٍراى ایرري هسررات ِ هیٌررَ صررحاص )فررارق ابتح ررید کارش   10ثثررت ًررام در ایرري هسررات ِ تررا  

هرری  ًوایشرری از داًشررگاُ سررَرُ تْررراى  ٍ احوررذ اسررالهی )داًشررجَی کارشٌاسرری ارشررذ کررارگرداًی ًوررای  از داًشررگاُ ٌّررر تْررراى 

 300افرراد شررکت کٌٌرذُف ًدرر اٍ       جرَایس تررای  تاشٌذ کِ در ًْایت تا ًررر آًْرا سرِ ًدرر تعٌرَاى افرراد ترترر اًتخراب خَاٌّرذ شرذ.           

 500ّررسار تَهرراى ٍ جررَایس ترررای گرررٍُ ّررای شرررکت کٌٌررذُف گرررٍُ اٍ    100ّررسار تَهرراى ٍ ًدررر سررَم  200ٍم ّررسار تَهرراى، ًدررر د

 ّسار تَهاى 300ّسار تَهاى ٍ گرٍُ سَم  400ّسار تَهاى، گرٍُ دٍم 

 

 
 

 پردی  داًشگاُ فردٍسی   مکان اجرا : 55آرر  : زمان اجرا

 59های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 60 شماره :

 20/8/55 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%88%D8%B1_%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%B1

