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 ستاد هشکضی  مجری طرح:

 

 هٌاظشات  هلی دٍسُ هساتمات دّویي عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت: 

  فَق تشًاهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            

 

  :اهداف طرح

 یاىداًطجَ یاىدس ه ًماد ٍ القتفکش خ یآهَصش ٍ استما ،ٍگَ تَسؼة فشٌّگ گفت -

 هٌسجن ٍ ّذفوٌذ یگشٍّ ّای یتؼالف یتٍ تمَ یيتوشیاى ٍ داًطگاّ یاىدس ه یداًص ٍ آگاّ یاستما  یضُاًگ یتتمَ -

 

 :خالصه طرح

هذاساى ٍ  ست. داًطوٌذاى، ػالواى، سیاستا ّا ی هسائل ٍ ًظشیِگَ سٍضی فشاگیش تشای طشح، ًمذ ٍ تشسسٍ ّاست کِ هٌاظشُ ٍ گفت لشى

اًذ. تشگضاسی  وام ٍسصیذُاّت ّوَاسُ ِحثاثهٍگَ ٍ  گستشش ٍ اصالح آى تِ تمَیت گفت ٍ داًطگاّیاى تشای تیاى ًظشیات خَد ٍ تسط

تسط ٍگستشش ّوچٌیي ٍ گَ  ٍ  ِ داًطگاّی تشای استما فشٌّگ گفتجاهؼهساتمات هٌاظشُ دس تیي داًطجَیاى ًیض اص جولِ توْیذات 

طجَ یهساتمات هل .استّای داًطگاّی  یطدس هح یًطاط ػلو یٍ تؼال یهٌطم، یلالهثاحثِ هستذل، اخ تَسط  ِّش سال ًیض یشاىا یاىهٌاظشُ دًا

ذٍ  گفت یهشکض هل طجَیاى ساصهاى یطیگَ، هٌاظشُ ٍ آصادًا  ضَد.  تشگضاس هیدس سشاسش کطَس  یماضته یٍ ٍاحذّا یداًطگاّدجْا دًا

طجَیاى ٍاحذ هطْذ تا تَجِ تِ هَاسد فَق  ًسثت تِ تشگضاسی  ،دس سالیاى گزضتِ سٍیذاددس ًظش داسد، تاتَجِ تِ تشگضاسی هَفك ایي ساصهاى دًا

طجَیاى الذام ًوایذ. الصم تِ رکش است ّذف اصلی ایي هساتمات دّویي تشٍیج فشٌّگ گفت ٍ گَ ٍ هٌاظشُ اصَلی  ،دٍسُ هساتمات هٌاظشُ دًا

ًخست  ضیَُ اجشایی تذیي تشتیة خَاّذ تَد کِ .تَایی هَسد تاییذ ایي هجوَػِ ًیستتَدُ ٍ الضاها ًتایج حاصل ّش یک اص هٌاظشات تِ لحاظ هح

ط پس اص اػالم ٌذ ضذ ّا، گشٍُ گاُفشاخَاى ػوَهی دس سطح دًا کالس تَجیحی ٍ کاسگاُ آهَصضی،  تشگضاسی . پس اصّای داٍطلة ثثت ًام خَّا

، ًفشُ )دسکلیِ هماطغ( 4ّای  گشٍُتِ صَست هساتمات  ضَد. ًیوِ ًْایی ٍ ًْایی الذام هی هشاحل همذهاتی، یک چْاسم ًْایی ًٍسثت تِ تشگضاسی 

دلیمِ  4دلیمِ ای )دفاع( ٍ یک فشصت  3دلیمِ ای )طشح هسالِ( دٍ فشصت  6کِ تِ یک فشصت ، دلیمِ است 32ش هساتمِ صهاى تشگضاسی ٍّ 

ذ ضذ.گ ای )ًتیجِ  یشی(  تشای ّشگشٍُ تفکیک خَّا

 

 

 

 

 

 

 

 

جْادداًطگاّی  هجتوغ فشٌّگی دکتش ػلی ضشیؼتی :  مکان اجرا 1400ًیوِ اٍل آتاى  زمان اجرا :

 ، تاالس فشدٍسیخشاساى سضَی

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 55 شماره :
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