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 داًطگبّی خزاسبى رضَیدارٍسبسی سبسهبى داًطجَیبى جْبد دفتز داًطکذُ مجری طرح:

 

 (2رسن ّوسبیگی ) عنوان طرح:

 

            جتوبع ات ٍ سیبس                  ػلن ٍ اًذیطِ        یخَاً کتبة کتبة ٍ            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ثزًبهِ فَق      گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            سدایی یتهحزٍه             ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 تحلیل ٍ ثزرسی هطکالت هْبجزاى افغبًستبًی در ایزاى -

 تحصیلی کَدکبى هْبجزّبی  ثخطی در سهیٌِ چبلص آگبّی -

 ّبی گًَبگَى         پذیزی هیبى جَاهغ ٍ هلت ّوذلی ٍ هسئَلیت تمَیت حس -
 

 : خالصه طرح

ضذُ طَری کِ ثز طجك آخزیي آهبر هٌتطزدٌّذ ثِ  اهزٍسُ جوؼیت کثیزی اس جوؼیت تحصیلی کطَرهبى را اتجبع کطَرّبی هختلف تطکیل هی

ی کَدکبى اػن  ّوِ ،1334ثز طجك فزهبیطبت رّجزی در سبل ذ. آهَس اتجبع در کطَرهبى هطغَل تحصیل ّستٌ ّشار داًص 420، 1400در سبل 

مالة ،اس اتجبع خبرجی ایي حمَق تب دٍ سبل ثِ خَثی اجزا ٍ  ،حك تحصیل در توبهی همبطغ را دارًذ. خَضجختبًِ ثز طجك فزهبیص رّجز هؼظن ًا

ثب  1400ی ایي ثخطٌبهِ کبستِ ضذ تب در ًْبیت در سبل ّبی فؼبالى ایي حَسُ را سدٍدُ ثَد اهب ثِ هزٍر اس لذرت اجزای ثسیبری اس ًگزاًی

کِ ثب پیگیزی  ایجبد ضذای در ثزاثز ثجت ًبم ٍ تحصیل کَدکبى هْبجز  ّبی جذیذ سبسهبى آهَسش ٍ پزٍرش هطکالت ػذیذُ ثخطٌبهِ

ّبی ثسیبری ثزای تحصیل اتجبع  بلصٌبهِ صَرت گزفت اهب ّوچٌبى چای ثزای ایي ثخط هٌذاى ٍ فؼبالى ٍ خجزًگبراى ایي حَسُ اصالحیِ دغذغِ

 جبع است تب گبهی در راستبی ثْجَدی تحصیل ات ثخطی در سهیٌِ اجزای ایي طزح ًیش ثزرسی ٍ آگبّیّذف اس د. در توبهی همبطغ ٍجَد دار

 حبصل ضَد. آًبى ٍضؼیت تحصیل

ایي هْن، ثستزّبی جذة ًخجگبى ٍ ًَاثغ ی  ًتیجِ در ایزاى است کِ درسطح رفبُ آًبى  افشایص ،ّبی ثْجَد ٍضؼیت تحصیل اتجبع اس جولِ هشیت

 ضَد. را در ثلٌذ هذت هَجت هی ّبی فزٌّگی، التصبدی  ٍ سیبسی ثسیبری اس پیطزفتهْبجز در ایزاى فزاّن ضذُ ٍ 

طجَیب 13( چْبرضٌجِ سبػت 2ثزًبهِ رسن ّوسبیگی ) طگبّی خزاسبى ثِ صَرت هجبسی اس طزیك صفحِ ایٌستبگزاهی سبسهبى دًا ى جْبددًا

 رضَی ثب حضَر جٌبة آلبی حویذ ثَالی )کبرضٌبس هسبئل افغبًستبى، فؼبل فزٌّگی ٍ خجزًگبر تحمیمی( ثزگشار خَّذ ضذ.
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

فحِ ایٌستبگزاهی سبسهبى داًطجَیبى ص   مکان اجرا : 13سبػت  11/05/1400 زمان اجرا :

 جْبدداًطگبّی خزاسبى رضَی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 31 شماره :

 11/05/1400 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


