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 دفتش هطالعات فشٌّگیساصهاى داًطجَیاى  ٍ  مجری طرح:

 

 طشح هلی داًطجَ هتذتش لشآى کشین  عنوان طرح:

 

        تواعاجت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 

یی کِ تشتیت داًطجَیاٍ ّوچٌیي ّای لشآًی داًطجَیاى عاللوٌذ ٍ تشٍیج فشاگیشی ٍ هَاجِْ علوی تا لشآى.  تاال تشدى سطح داًص -

 تاضٌذ.  جلسات هی  گشفتِ اص ایي سلسِهطالة فشادس سطح تَاًایی آهَصش 
 

 

 : خالصه طرح
 

ّای لشآًی جْاد داًطگاّی دس تْشاى هوَسد   تاضذ کِ اص دفتش هشکضی فعالیت طشح داًطجَی هتذتش لشآى کشین، طشحی دس سطح هلی هی   

ضَد کِ دس اًتْا تِ داًطجَیاًی کِ ّوش سوِ هشحلوِ سا  طوت سوش       هی حلِ اجشاطشح دس اصل دس طی سِ هش حوایت لشاس گشفتِ است. ایي

تَاًٌذ دس کٌاس تحصیل خَد تِ اهوش   اعطا خَاّذ ضذ. داًطجَیاًی کِ داسای ایي هذسن ّستٌذ هی دانشجوی متدبر قرآنتگزاسًذ هذسن 

 آهَصش لشآى کشین دس تشخی اص هَسسات آهَصضی تپشداصًذ. 

    

ساعت آهَصش طوی دٍ الوی سوِ هواُ، تَسو        40داًطجَ تِ هذت  40الی  30تا حذالل  طشح دس لالة کالس هجاصی ی اٍل ایي شحلِه  

اساتیذ هجشب ایي سضتِ تشگضاس خَاّذ ضذ. ٍ هشاحل دٍم ٍ سَم تِ صَست هجاصی ٍ تحت ٍب خَاّذ تَد. دس اًتْای ایي سوِ هشحلوِ توِ    

 دادُ خَاّذ ضذ.   دانشجوی متدبر قرآنتاضٌذ هذسن سا  طت سش گزاضتِ  هشاحل فَقداًطجَیاًی کِ ایي 

 

تاضذ ٍ تٌْا تثلیغات ایوي   ّای لشآًی جْاد داًطگاّی تْشاى هی ی دفتش هشکضی فعالیت ّضیٌِ تشگضای ایي طشح تِ عْذُضایاى رکش است   

حوذ ًصواب سسویذى داًطوجَیاى     جْاد داًطگاّی هطْذ خَاّذ تَد. اجشای ایي طشح هٌَط توِ   ی هعاًٍت فشٌّگی ساصهاى طشح تِ عْذُ

 ّای لشآًی اعالم خَاّذ ضذ.   تاضذ کِ دس صَست تحمك ایي اهش جضئیات هالی تا ّواٌّگی تا دفتش هشکضی فعالیت هتماضی هی
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