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 ستاد هزکشی هجزی طزح:

 

 2022تزرسی عولکزد تین هلی در هزحلِ هقذهاتی اًتخاتی جام جْاًی  عٌَاى طزح:
 

        واعاجتت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي      سزفصل فعالیت: 

  فَق تزًاهِ      گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

  اّذاف طزح :

  داًطجَیاىتَجِ تِ اّویت رٍسافشٍى هسائل حَسُ ٍرسش در جْت حفظ سالهتی ٍ سزگزهی 

 افشایص آگاّی در سهیٌِ ٍرسش فَتثال 

 2022ّای اًتخاتی جام جْاًی  سی عولکزد تین هلی در رقاتتتزر 

 تاسیکٌاى دعَت ضذُ تِ اردٍ ٍ لیست  حَاضی اًتخاب سزهزتی آگاّی اس 

 تزرسی هسائل پیص آهذُ در اردٍی تین هلی در کیص 

 
 

 خالصِ طزح :

تزیي  تزیي ٍ سالنیکی اس هفیذٍ در جْاى هطزح ضذُ  اهزٍسُ ٍرسش یکی اس اهَری است کِ تِ عٌاٍیي هختلف 

 تِ خَد اختصاظ دّذ.اٍقات فزاغت جَاًاى ٍ ًَجَاًاى را  تخص تشرگی اس تَاًذ ّایی است کِ هی سزگزهی

تزیي  تزیي ٍ الثتِ جذاب در سزاسز جْاى، هحثَب ارّا طزفذتا هیلیارد ،فَتثالٍرسش ّای هَجَد،  توام ٍرسش در هیاى

در تاب اّویت  ّای هعتثز دًیا، یقات علوی داًطگاُآهذُ اس تحقدست ِ ًتایج ت ٍرسش گزٍّی ضٌاختِ ضذُ است.

هَردعالقِ ّز تزد ٍ تاخت تین ٍاتستِ تِ آٍر  ّای ضادی َّرهَىتزضح هیشاى  دّذ ًطاى هی عاهِ هزدمهیاى فَتثال 

 در هیاى طزفذاراى تین تاسًذُ دارد. افسزدگی هقطعی است ٍ ضَاّذ ًیش ًطاى اس ٍجَد عالئنطزفذار 

 ّای هختلف فزٌّگی، ٌّزی، سیاسی، خزاساى رضَی تا کٌَى در حَسُى داًطجَیاى جْاد داًطگاّی ساسها

ّای ٍرسضی، کِ خیل  تزًاهِ کوثَد کزدُ است ٍ در ایي هیاى ّای هختلفی تزگشار اجتواعی، رٍاًطٌاسی ٍ... تزًاهِ

 . ضَد احساس هیهٌذ ّستٌذ، ِ عالق عظیوی اس جَاًاى ٍ داًطجَیاى تِ آى

قطز چْار   2022ّای اًتخاتی جام جْاًی  تین هلی فَتثال کطَرهاى در رقاتت تا تَجِ تِ ایي کِِ ّویي هٌظَر، ت

سی تین هلی، سا ِ ٍجَد آهذُ در هزاحل هختلف آهادُپیص دارد، ٍ ّوچٌیي تا تَجِ تِ حَاضی ت تاسی حساس را در

ٍ حویذ عسکزی ، ضزٍیي رهضاًی اىتا حضَر آقایاگزاهی الیَ ایٌست الةگَ هحَر در قٍ  ای گفت تزآى ضذین کِ تزًاهِ

 تزگشار کٌین. 1400خزداد  22ٍرسضی( در تاریخ  اىخثزًگار) رسَل هجیذی
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 ساسهاى داًطجَیاىصفحِ ایٌستاگزام 

 جْادداًطگاّی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 15 شماره :

 22/03/1400 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


