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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هرکسی
عنوان طرح:

لة زخن دیذُ تگشا ...

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
افسایش تَاًایی اجتواعی ٍ رٍحی افراد ترای هَاجِ تْتر تا هشکالت ٍ دشَاری ّای زًذگی
افسایش ّوگرایی هیاى اعضای دفاتر سازهاى داًشجَیاى
خالصه طرح :
هْارتّای زًذگی تَاًااییّاایی ّساتٌذ کاِ شاخا را تارای رٍتاِرٍ شاذى تاا هساایل رٍزاًاِ زًاذگی ،افاسایش تَاًااییّاای رٍاًای،
اجتواعی ٍ تْذاشتی آهادُ هیکٌٌذ .ایي هْاارت ّاا ّان تاِ راَرت یا راّکاار ارتااای ساالهت رٍاًای ٍ ّان تاِ راَرت اتاساری در
پیشااگیری از آساایةّااای رٍاًاای– اجتواااعی هثااتال تااِ جاه ااِ ً یاار اعتیاااد ،خشااًَتّااای خاااًگی ٍ اجتواااعی ،آزار کَدکاااى،
خَدکشی ،ایذز ٍ هَارد هشاتِ قاتل اساتاادُ اسات .تاِ واَر کلای هْارتْاای زًاذگی اتاساری قاَی در دسات هتَلیااى ساالهت رٍاًای
جاه اِ در جْاات تَاًوٌذسااازی جَاًاااى در ات اااد رٍاًای اجتواااعی اسات .ایااي هْاارت ّااا تااِ افرادکوا هایکٌٌااذ تااا هتثاات عواال
کااردُّ ،اان خَدشاااى ٍ ّاان جاه ااِ را از آس ایةّااای رٍاً ای اجتواااعی حاااک کااردُ ٍ ساااش تْذاشاات رٍاً ای خااَیش ٍ جاه ااِ را
ارتااء تخشاٌذ .آهاار تاا ی واالق ،اعتیااد ،خشاًَت ٍ ساایر هشاکالت اجتوااعی در ایاراى حکایات از کان کااری در آهاَز هْاارت
ّااای زًااذگی دارد .جاه ااِ ایااراى ،جاه ااِ ای اساات کااِ ٌّااَز ریشااِ در سااٌت دارد اهااا شاااگ ٍ تاار ّااایش تااِ هذرًیساان رس ایذُ
است .زیساتي در چٌایي جاه اِ ای ًیازهٌاذ داشاتي شخصایت ّاای قاَی ٍ آهاَز دیاذُ اسات .لا ا تارآًین تاا گااهی در راساتای
آهَز ایي هْاارت ّاا ٍ ارتااای سااش کیایات زًاذگی افاراد تاردارین .از ایاي رٍ تصاوین تاِ ترگاساری کارگااُ  6سااعتِ تاا حضاَر
آقااای محمددام م دینمتددور

(کارشااٌاا ارشااذ رٍاًشااٌاا تااالیٌی) داریاان .ایااي کارگاااُ هشااتول تاار دٍ ساار فصاال شاااهل «تْثااَد

کیایاات زًاذگی» ٍ «زً اذگی شااادهاًِ» های تاشااذ .ضااوٌا در راسااتای ایجاااد رغثاات تاارای داًشااجَیاى جْاات عضااَیت ٍ ف الیاات در
سازهاى ،اعضای سازهاى داًشجَیاى از تخایف ٍیژُ ترخَردار خَاٌّذ شذ.
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مکان اجرا :

سالي شَرای سازهاى هرکسی جْادداًشگاّی

