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 داًشىذُ پیشاپضشىی دفتش  هجشی طشح:

 

  اوشاى ٍ ًمذ فیلن شٌای پشٍاًِ عٌَاى طشح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            وتاب ٍ وتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي      سشفصل فعالیت: 

  فَق تشًاهِ      گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اّذاف طشح :

 ص تفشیحات سالن داًشجَیی اص طشیك اوشاى داًشجَیی جزب داًشجَیاى ًخثِ ٍ عاللِ هٌذ تِ حَصُ سیٌوا ٍ حوایت ا -

 پشٍاًِ شٌایاوشاى ٍ ًمذ ٍ تشسسی فیلن  -

 استماء سطح داًش ادتی ٍ ٌّشی داًشجَیاى دس عشصِ سیٌوا -

 

 خالصِ طشح :

سیٌوا یىی اص حَصُ ّای پشهخاطة تیي داًشجَیاى است ٍ اوثش تشًاهِ ّای ًوایش فیلن دس سال ّای گزشتِ تا هحثَتیت ّوشاُ  فیلن ٍ

افت وِ سیٌوا ًمش هْوی سا دس اٍلات فشاغت جَاًاى ها ایفا هی تَدُ است اص طشفی دیگش تا ًگاّی سادُ تِ تفشیحات جَاى هی تَاى دسی

 تَاى تاثیش سیٌوا سا دس جاهعِ ٍ علی الخصَص لشش داًشجَ هٌىششذ. وٌذ ٍ تِ ّیچ ٍجِ ًوی

تِ یلن فى آالتزار صیثایی شٌاختی تیشتشی اص  ،وٌینتاهل اص هٌظش ًظشیِ ای هعیي هشاّذُ وشدُ این اگش تتَاًین دستاسُ فیلوی وِ حال 

ن ًماداًِ اًذیشیذى دستاسُ فیلن یعٌی تاهل دستاسُ لَاعذ ساختِ شذى فیلواى فیلن سا صشفا تواشا وشدُ است خَاّذداد؛ ًسثت وسی وِ ّ

لزت فیلن سا تشای تیٌٌذُ دٍ چٌذاى هی وٌذ ، . ایي ًَع تفىشّای سیٌوایی است فشیٌی اص طشیك تىٌیهتا اهىاًات ٍ هحذٍدیت ّای هعٌا آ

ساصهاى داًشجَیاى تشآى شذ تا تا اوشاى ٍ ًمذ ٍ تا تَجِ تِ ایي اهش  اٍ ووه هی وٌذ تا دسن واهل تشی ًسثت تِ سیٌوا پیذا وٌذ.ٍ تِ 

هحصَل  یسسَل صذسعاهل وٌٌذگی یِهحوذ واست ٍ تْ یٍ تِ واسگشداً یدس طاًش اجتواع یلنف یهپشٍاًِ  یشٌا داًشجَیی  فیلن تشسسی

 یگشٍُ علَم اجتواع یش) جاهعِ شٌاع ٍ هذ یحاهذ تخش یساستا اص جٌاب آلا یيدس ّویي اهش دست یاتذ. تِ ا 13۳۱دس سال  یشاىا

تا تِ عٌَاى سخٌشاى تِ  ین( دعَت وشدیٌواٍ سٍصًاهِ ًگاس حَصُ س یلن) هٌتمذ ف یواظن والًتش ی( ٍ جٌاب آلایپظٍّشىذُ جْاد داًشگاّ

 .تپشداصد یلنف یيا یًمذ ٍ تشسس

  دسآهذ. یشفجش تِ ًوا یلندٍسُ جشٌَاسُ ف یيٍ ّشتو یٍ ًگاُ ًَ س یوشغس یدس تخش سَدا یلنف ایي

ًفش ( ظشفیت سالي تشگضاس  110دسصذ )  00 تا ٍ سیٌوا َّیضُ 2تْذاشتی، ایي ًوایش دس سالي ّای حفظ پشٍتىل  هٌظَس تِالصم تِ روشاست 

ذ.  خَّا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2سالي ًوایش  سیٌوا َّیضُ هشْذ   هىاى اجشا : 21/12/13۳۳  :صهاى اجشا

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 110 شماره :

 0۳/12/13۳۳ تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


