
 ثِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خزد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 ّبی آساداًذیطی داًطگبُ فزدٍسی هطْذ ثب ّوىبری ٍاحذ وزسی ستبد هزوشی مجری طرح:

 

 ثحزاى آة یىزدثب رٍ یستس یطدرخصَظ هح یزاىا یاساله یجوَْر ّبی یخط هطثب هَضَع  ّبی آساداًذیطی وزسی عنوان طرح:

 

            اجتوبعت ٍ سیبس                  ػلن ٍ اًذیطِ       یخَاً وتبةوتبة ٍ             آىلز ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  ثزًبهِ فَق      گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            سدایی یتهحزٍه             ٌّز ٍ ادة                           
 

  :اهداف طرح

 ز ٍ گفت ٍ گَی هٌطمی ٍ ػبلوبًِ در هیبى داًطجَیبى ٍ جبهؼِ داًطگبّیسبسی در خصَظ تجبدل ًظ فزٌّگ -

 گزی داًطجَیبى پذیزی ٍ وٌص تبویذ ثز اّویت رفغ هطىالت سیبسی ٍ اجتوبػی ثِ ٍسیلِ رضذ حس هسئَلیت -
 

 خالصه طرح:

ًبهِ ایطبى ِث جوؼی اس ظن رّجزیی همبم هؼ ی آساداًذیطی در هزاوش ػلوی داًطگبّی ٍ حَسٍی ثِ ٍسیلِ ّب یی ایجبد وزس ایذُ ، در 

ذاسی وزسی ِث صَرت هَوذ در ثیبًبت هؼظن ِل در دیذار ثب جوؼی اسً خجگبى ػلوی وطَر در خصَظ ضزٍرت رُاٍ آهَختگبى حَسُ ػلویِ  دًاص ّبی  ًا

ظزِی مذ،ً   ً،ُ ٌبظز طگُب ه ذیطی در دًا ی خزد جوؼی وبرگیز  ػمالًیت ٍ ثِ تٌی ثزثِ ػٌَاى فزآیٌذی هج ّبٍ  هؤسسبت آهَسش ػبلی پزداسیٍ  آسادًا

 افشاری ٍ تَسؼِ ػلوی وطَر هَرد تبویذ لزار گزفت. در جْت تحمك جٌجص ًزم

بًگز درن صرف اس تأثیزات ٍ وِ ثی، اًطگبّیبى ٍ حَسٍیبى در ایي ػزصِاصزار ٍ تَصیِ هىزر ایطبى ثزای حضَر ٍ هطبروت فؼبالًِ د

 در فىزی ٍ ػلوی هختلف ّبی دیذگبُ ػلویصزیح ٍ  ضفبف، ثیبى ثزای همتضی ضزایط ٍهٌبست  ّبی هختلف ًبضی اس ایجبد فضبیپیبهذ

 20 اًذاس چطن سٌذ ٍ وطَر استزاتضیه ٍ والى ّبی ثزًبهِ ثب را آساداًذیطی همَلِ است، وطَر در ػلوی ٍ اجتوبػی هْن همَالت خصَظ

 است. ُ سد پیًَذ وطَر سبلِ

، هلی ٍ اخاللی ای دیٌی ٍظیفِ جبهؼِ اهزٍس ٍ یتزیي ًیبسّب اس هشایب ٍ آثبر هثجت آى اس جولِ هْن یهٌذ ایي رٍ تحمك ایي ایذُ ٍ ثْزُاس 

 .ثزای توبهی داًطَراى ٍ هذیزاى ػزصِ ػلن ٍ فزٌّگ است

طجَیبى جْبد طگبّی خزاسبى رضَی ًیش در ًظز دارد تب ثب ثزگشاری سلسلِ ثزًسبسهبى دًا  ّبی آساد اًذیطی ثِ ایي هْن ثپزداسد.  وزسی   بهِدًا

 اداهِ خَاّذ داضت. 1000-1001ثزگشاری طزح ثِ صَرت هبّبًِ صَرت خَاّذ گزفت ٍ تب پبیبى سبل تحصیلی 

ذیطی ثب هَضَع  اٍلیي ثزًبهِ اس سزی ثزًبهِ وزسی حزاى ث یىزدثب رٍ یستس یطدرخصَظ هح یزاىا یاساله یجوَْر ّبی یخط هطّبی آسادًا

ذ ضذ. 20/00/1000، در تبریخ آة طگبُ فزدٍسی هطْذ ثزگشار خَّا  در فضبی دًا
 

 
 

 

 

 

 

 

تبتز داًطىذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط  آهفی   :مکان اجرا   20/00/1000 :زمان اجرا

 سیست

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 22 شماره :

 20/00/1000 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


