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 ستاد مرکزی مجری طرح:

 

 )صدای دانشجو( مجله دانشجویی چند رسانه ای صد عنوان طرح:

 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین       سرفصل فعالیت:

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 و هدفمند ارتباط مدون و مستمر با جامعه دانشجویی در ساختار مشخص -

 ی علمی، فرهنگی، هنریها به فعالیت منداستعدادهای دانشجویان عالقه و پرورش توانمندسازی -

 ایجاد روش مناسب و بهینه تعامل در بستر مجازی -
 

 : خالصه طرح

باتوجه به اهمیت رسانه در فضای جامعه، خصوصا جامعه های دانشجویی که در دریافت و انتقال محتوا به سرعت عمل می کنند و تاثیر 

فراگیر کرونا و نقش پر رنگ بسترهای مجازی و شبکه های اجتماعی در  گذاری بر ایشان باالست و نیز جو به وجوده آمده بابت بیماری

 احساس می شود. )صدای دانشجو( در این بستر برای ارایه مفاهیم مدون مجله چند رسانه ای صدحضور لزوم زندگی روزمره کنونی، 

ان که مورد عالقه عموم مردم به ویژه دانشجویر( ای صد با ارایه محتوا در قالب های جدید )بیشتر به صورت فیلم و تصویمجله چند رسانه

 به فعالیت می پردازد. است

که  خواهد بود دامنه سازمان دانشجویانآدرس در قالب یک زیردامنه از  و به صورت پیشنهادیساختار این مجله در بستر وب تعبیه 

مطالب جدید را در قالب هر  ه صورت مستمر بتوانی جهت ارایه این مجله طراحی و نگارش شود که ببراساس آن باید پلت فرم جدید

  در آن بارگذاری کرد و مخاطبین دسترسی مناسبی نسبت به آرشیو هر شماره از مجله داشته باشند. شماره 

نگارش تواند با یک بار هزینه طراحی و گیری از بستر وب میجویان، مجله صد با بهرهکردهای سازمان دانشباتوجه به لزوم کاهش هزینه

های مکرر جهت چاپ، بر طیف وسیعی از مخاطبین اثر گذاشته و در این فضا جهت دسترسی فرم مربوطه، بدون صرف هزینهپلت

 مندان ماندگار شود. همیشگی عالقه

. تا براساس محتوای تهیه شده در این بازه زمانی مخاطبین بتوانند بهره کافی را از آن است انتشار مجله به صورت ماهانهبرآورد نحوه 

تا سبب  را به نمایش گذاشتجویان در بازه زمانی هر انتشار توان نمایی جامع از فعالیت های سازمان دانشضمنا در این مجله می ببرند.

 آشنایی بیشتر عموم دانشجویان با فعالیت سازمان گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان دانشجویان و سایت دفتر   مکان اجرا : 30/10/1399لغایت  01/07/1399 زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 54 شماره :

 26/06/99 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


