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 واًَى اسدٍّای جْادی مجری طرح:

 

 (هحوذصٍسآباسدٍّای جْادی هْشتاساى ) عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ             وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 استفادُ اص تَاًایی ّای داًطجَیی دس افضایص سطح آگاّی ّای سٍستاییاى، تَاًوٌذساصی ٍ تِ ساصی فضاّای سٍستایی

 تاٍسی دس سٍستاییاى تا حضَس داٍطلثاًِ داًطجَیاى دس سٍستای آًْاایجاد حس اعتواد ٍ خَد
 

  : خالصه طرح

تراس ترِ ررَسس هسرتمب ٍ ترذٍى       دٍهریي ترشای   تشای سال آیٌذُ، 95تا  89دٍسُ اسدٍّای جْادی اص سال  6پس اص تشگضاسی ًسثتا هَفك 

ًیطراتَس، اسرفشایي، سرثضٍاس، تشدسرىي،     سٍسرتا دس ضرْشّای    12ّوىاسی هَسسِ اهام علی )ع(، تا ضٌاسایی ّای رَسس گشفتِ ٍ تاصدیرذ  

اًتخراب  سا ترِ عٌرَاى هٌطمرِ ّرذ      تشدسرىي  ضْشستاى  غشبضوال ویلَهتشی  60دس  هحوذصٍسآب ی، سٍستافشدٍس، صاتب، وٌاسن ٍ ...

هی تاضذ، لىري دس فرشم تثرت     تا تَجِ تِ تجشتیاس سال ّای گزضتِ، تشًاهِ سیضی اٍلیِ تشای حز  تخص ّای عوشاًی اص ایي اسدٍ وشدین.

ًام ایي تخص حز  ًخَاّذ ضذ تا چٌاًچِ افشادی تا تَاًوٌذی ّای اٍلیِ تخصصی فعالیت ّای عوشاًی تثت ًام وشدًذ، ایي تخص ًیض ترِ  

سهراى،  د) تْذاضرتی پضضرىی ٍ  ، )لشآى، ًواص، هْذٍیت( لزا دس فشاخَاى ّای اٍلیِ اص داًطجَیاى جْت آهَصش ّای دیٌیطشح اضافِ ضَد. 

سٍتراى دٍصی، چرشم دٍصی،   طشاحری پاسچرِ،   )جعثِ ساصی، گرب سراصی،    ، ٌّشیغشتالگشی، تیٌایی سٌجی، وٌتشل تْذاضتی، صًاضَیی ٍ ...(

ٍ ... ٍ ّوچٌیي هطاسوت عوشاًی دعَس تِ عوب خَاّذ آهذ. پیص تیٌی هری ضرَد ترا تثرت ًرام اص       داهذاسی، ًماضی ٍ ...(عشٍسه ساصی، 

سٍسرتای  ، دس طَل سِ ّفتِ ترِ  تا اوثشیت هطلك خَاّشاى ًفشُ 10حذاوثش ، واسٍاى ّای اعضاهی دس لالة گشٍُ ّای داًطجَیاى عاللِ هٌذ

 ترا سایضًری ّرای    ضایاى روش است اهىاًاس هَسد ًیاص تشای الاهت داًطجَیاى دس طَل الاهت دس سٍسرتای هرزوَس    اعضام ضًَذ. هحوذصٍسآب

تِ رَسس هٌاسرة   تخطذاسی اًاتذ، ضَسای سٍستا، اعتثاساس ساصهاى داًطجَیاى، ووه ّای داًطگاُ فشدٍسی ٍ علَم پضضىی ٍ خیشیي ٍ ...

 صهاًثٌذی اٍلیِ اجشایی تا تَجِ تِ هیضاى هطاسوت داًطجَیاى دس ایي طشح تِ ضشح ریب خَاّذ تَد : تاهیي هی گشدد.

 (14/12/95 تا 30/11/95) : فشاخَاى اٍلیِ تثت ًام -

 (13/1/95الی  7/1/95    -   7/1/95الی  30/12/95   -   30/12/95الی  23/12/95عضام گشٍُ ّا تِ هٌطمِ ّذ  )ا -

 

 

 سٍستای هحوذصٍسآب   مکان اجرا : 14/1/95تا  23/12/95 : زمان اجرا

 59 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 83 شماره :

 17/11/95 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


