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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 92
سازمان دانشجویان

مجری طرح :واًَى اردٍّای جْادی
عنوان طرح:

ًاى ٍ پٌیز ٍ ّوذلی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز 

هحزٍهیت سدایی 

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
رفع هشىالت هعیشتی خاًَادُ ّای ًیاسهٌذ در هاُ هثارن رهضاى در حذ تَاى گزٍُ ّای داًشجَیی ٍ وارهٌذاى خیز جْادداًشگاّی
آشٌایی اعضای ساسهاى داًشجَیاى ٍ داًشجَیاى عاللِ هٌذ تا ٍضعیت ایي لثیل خاًَادُ ّا

خالصه طرح :
در جاهعِ ای وِ سخي اس عذالت هی گَیین تی شه ًوی تَاى ٍجَد خاًَادُ ّایی وِ اس تزخی تی عذالتی ّای جاهعِ دچار هشىالت
فزاٍاًی شذُ اًذ را اًىار وزد .خاًَادُ ّایی وِ دچار اًَاع فمز گزدیذُ ٍ حتی در تعضی هَارد اس تْیِ لَت رٍساًِ خَد ًیش عاجشًذ .اگزچِ
تا تَسیع غذا ٍ هایحتاج رٍساًِ آًْا شایذ تتَاى هزّویّ ،زچٌذ سٍد گذر ،تز درد آًْا گذاشتٍ ،لی تی شه اصلی تزیي هسالِ ٍ عاهل ایي
گًَِ هسائل در جاهعِ ها ،فمز جْل ٍ ًاداًی یا ّواى تِ اصطالح فمز فزٌّگی هی تاشذ .الثتِ ًثایذ هٌىز ایي هسالِ شذ وِ تذٍى تأهیي
تزخی ًیاسّای اٍلیِ سًذگی ،ریشِ وٌی ایي فمز غیز هوىي هی تاشذ .لذا تز ایي تاٍرین وِ رفع ایي ًیاسّای اٍلیِ تایذ تِ ّوزاُ رفع
هشىالت فزٌّگی ٍ ریشِ وٌی فمز فزٌّگی تاشذ .رًٍذ اجزایی ایي طزح تذیي تزتیة است وِ در اتتذا تا استفادُ اس هٌاتع اطالعاتی گزٍُ
ّای خیزیِ داًشجَیی (تذتیز) ،شٌاسایی خاًَادُ ّای ًیاسهٌذ ٍ جوع آٍری اطالعات جغزافیایی هحل سىًَت ٍ ٍضعیت عوَهی آًْا
اًجام هی شَد .آهادُ ساسی ٍ تَسیع سثذّای غذایی اٍلیي گام ٍ سادُ تزیي است ،اها در صَرتی وِ داًشجَیاى ٍ اعضای واًَى در اداهِ
آهادُ ّوىاری تاشٌذ ،در اداهِ سال تحصیلی ًیش تزای رفع سایز هشىالت آًْا الذام خَاّذ شذ.
ٍاحذ

همذار

لیوت ٍاحذ (ریال)

جوع ول (ریال)

ویلَگزم

5

60.000

300.000

ًَع جٌس
رٍغي هایع الدى ( 3لیتز)

تطزی

1

50.000

150.000

سَیا درجِ یه ریش داًِ

ویلَگزم

0/5

40.000

20.000

هاوارًٍی (ته هاوارٍى)

تستِ

1

15.000

15.000

رب سشه

لَطی

1

20.000

20.000

ویلَگزم

2

40.000

80.000

خزها

تستِ

1

40.000

40.000

پٌیز پالَها

تستِ

1

25.000

تزًج پاوستاًی درجِ 1

عذس درجِ یه

25.000

هزينه پیش بینی شده برای هر سبد غذايی بر مبنای تجربیات سال گذشته

650.000

تز هثٌای ووه ّای جوع آٍری شذُ ٍ لیوت ّای تزآٍرد شذُ ،در ًْایت تعذاد سثذّا هشخص خَاّذ شذ وِ الثتِ پیش تیٌی هی شَد
حذٍد  10سثذ تْیِ گزدد.
زمان اجرا :

هاُ رهضاى 1392

مکان اجرا :

هٌاطك حاشیِ شْز هشْذ

