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 ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی دفتش داًشکذُ ادتیات ٍ علَم اًساًی مجری طرح:

 

 تاتستاى ّذفوٌذ تا کتاب ٍ پادکست عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  علن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

 تشًاهِ فَق      گشدشگشی علوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

   ّشچِ تْتش اص اٍقات فشاغت تاتستاى ٍسی ساصی دس خظَص تْشُ فشٌّگ -

 ٍ خاسجی اس فاخش ٍ ًَیسٌذگاى سششٌاس ایشاًیتا دًیای ادتیات، آث آشٌا کشدى هخاطثاى -

 تِ عٌَاى اتضاسی ساحت تشای دستیاتی تِ هحتَایی هفیذ ّا پادکست شٌیذىتشٍیج فشٌّگ  -
 

  : خالصه طرح

تشداسی ّشچِ تیشتش اص ُ کیفیت صًذگی دس آى تا تْشای کِ  کٌین؛ جاهعِ صًذگی هی "اطالعاتی جاهعِ"ای تحت عٌَاى  اهشٍصُ ها دس جاهعِ

ًاچاس تِ ًَعی ٍ افشاد تِ هٌظَس سشذ ٍ تَسعِ فشدی سشعتی تی حذ ٍ هشص تثادل شذُ ای هستقین داسد. دس ایي جاهعِ اطالعات تا  ساتطِاطالعات 

شیت صهاى ٍ تِ خظَص ای، هذی ٌیي جاهعِّستٌذ کِ تا ایي هَج پششتاب ّوشاُ شًَذ. یکی اص هلضٍهات دستیاتی تِ سشذ ٍ تعالی فشدی دس چ

ساصی صهاى دس هسیش  اص اتضاسّای تْیٌِ گیشی کِ تذیي هٌظَس تْشُ، است ّای هشدُ ٍ ّوچٌیي استفادُ اص ٍقت ّذسسفت اٍقات فشاغت جلَگیشی اص

ویت چشوگیشی پیذا هی اص صهاى  یادیافشاد حجن ص، کِ کشًٍا شیَع گستشدُ کٌذ. اص طشفی دس دٍساى سشذ فشدی، اص جولِ کتاب ٍ پادکست ّا

ویت است؛ تِ طَسی کِ فضا  یيدس اٍ جزاب  یذهف ییهحتَا یذتَل ،کٌٌذ طشف هی یهجاص یدس فضا خَد سا ِت افشاد سا ضشٍست داسد حائض ّا

سَق پادکست  یذىٍ شٌ یاص جولِ کتاتخَاً یگضیيجا یّا ٍ پشداختي تِ سٍش یهجاص یّا تِ سوت استفادُ کوتش اص شثکِ یشهستقینطَست غ

 دّین.

کتاب ٍ هعشفی خَد دس صهیٌِ ّفتگی دس فضای هجاصی ٍ اسائِ پیشٌْادات  ٍیذیَیی تِ طَستتش آى شذین تا تا تَلیذ هحتَای  ،دس ّویي ساستا

 پادکست، گاهی دس جْت دستیاتی تِ ایي اّذاف تشداسین.

ای ٍ دس قالة ٍیذیَ  خض تِ طَست پست چٌذ طفحِپادکست ٍ یک ّفتِ کتاب، دس سٍصی هش ، یک ّفتِتِ طَست ّفتگی ای رکش شذُهحتَ

ذ شذ؛ هحتَای پیشٌْاد کتاب  اقتثاس شذُ اص کتاب هذًظش  ّای یلنف یهعشف یسٌذُ،هختظش اص ًَ یَگشافیکتاب، ت یکل یهعشف شاهلهٌتشش خَّا

تَضیح تِ طَست  ّای هٌتخة، تپادکس هعشفی ّای َد. ّوچٌیي سشی پستتهشاتِ خَاّذ  یّا دس خظَص کتاب اتیشٌْادپاسائِ ٍ دس آخش 

 خَاّذ شذ. اسائِ آى ّای هْن  قَل  کلی هَضَع اپیضٍد ٍ دسج ًقل
 

 

 
 

 

 

 

 ّش ّفتِ تا پایاى تعطیالت تاتستاًی زمان اجرا :

 

طفحِ ایٌستاگشاهی ساصهاى داًشجَیاى جْاد    مکان اجرا :

 خشاساى سضَی داًشگاّی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 22 شماره :

 12/00/1000 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


