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 خَاًی  ضٌاسی ٍ واًَى وتاب ٍ وتاب دفتش داًطىذُ ػلَم تشتیتی ٍ سٍاى هجشی طشح:
 

  اّذای وتاب تِ هٌاطك هحشٍم ػٌَاى طشح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي      سشفصل فؼالیت: 

  فَق تشًاهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اّذاف طشح :

 گشاهی داضت سٍص ادتیات وَدن ٍ ًَجَاى -

 ل  خَاًی دس سٌیي اٍلیِ سضذ ٍ تحَ تمَیت ػاللِ ٍ اضتیاق وَدواى تِ وتاب -

 ٍ تالش دس جْت فشاّن آٍسدى اهىاى دستشسی تِ وتاب دس هٌاطك هحشٍم تشٍیج فشٌّگ اّذای وتاب -

 تشخَسداس  ٍ تاویذ تش هطاسوت ّوگاًی دس صهیٌِ افضایص حوایت اجتواػی هشدم هٌاطك ون ایجاد حس ّوذلی -
 

 خالصِ طشح :

ی آرسیضدی، ًَیسٌذُ وَدن ٍ ًَجَاى، اػالم ضذُ است. ایي سٍص هلی ادتیات وَدن ٍ ًَجَاى هماسى تا دسگزضت هْذ هاُ سٍص تیش 11

 ای هٌاسة جْت آضٌا وشدى وَدواى تا وتاب ٍ ٍسٍد وتاب تِ صًذگاًی آًْاست. فشصت ٍ تْاًِ

ّای اخاللی،  استمای اسصشّای استثاطی، سضذ اجتواػی ٍ ػاطفی،  ِ هْاستؼوتاب خَاًذى دس سٌیي وَدوی سثة پَیایی رّي، تَس

وَدواى تا وتاب،  ساصد. اًس تشای اٍج گشفتي آهادُ هی تاصُ، وَدن سا تا هؼشفی جْاًیضَد ٍ  لَُ تخیل ٍ خاللیت ٍ... هی صافضای

 تاضذ. تضویٌی تش استحىام تشتیت ٍ فشّیختگی ًسل آیٌذُ یه جاهؼِ هی

افضایص آگاّی ٍ تطَیك ٍ تشغیة آًاى تِ خَاًی دس تیي وَدواى ٍ ًَجَاًاى،  تِ ّویي هٌظَس لصذ داسین دس جْت گستشش فشٌّگ وتاب

 ّای هٌاطك هحشٍم تِ هٌاتغ تیطتش، طشح اّذای وتاب سا اجشا وٌین. وتاب خَاًذى ٍ ّوچٌیي تَسؼِ ٍ تجْیض وتاتخاًِ

ّای  ٍ وتابضَد  هیفضای هجاصی هٌتطش تستش دس تِ هٌاسثت سٍص ادتیات وَدن ٍ ًَجَاى،  ،ّجذّن تیشهاُدس فشاخَاى اّذای وتاب 

   ّای هٌاطك هحشٍم تَصیغ خَاّذ ضذ. ٍ وتاتخاًِآٍسی ٍ دس تیي وَدواى ًیاصهٌذ  هٌتخة سطح ضْش جوغ ّای اّذایی اص طشیك هىاى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 ضْش هطْذهٌاطك هحشٍم تشخی اص  هىاى اجشا :   1000ًیوِ دٍم تیشهاُ  صهاى اجشا :

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 22 شماره :

 11/00/1000 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


