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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 96
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ کطبٍرسی
عنوان طرح:

در حبضیِ!

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتببخَاًی 

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق بزًبهِ 

اهداف طرح :
بزرسی آثبر ٍ پیبهذ ّبی حبضیِ ًطیٌی در اطزاف هطْذ اس دیذگبُ التصبدی ٍ اجتوبعی
خالصه طرح :
حبضیِ ًطیٌبى کسبًی ّستٌذ کِ در هحذٍدُ التصبدی ضْز سًذگی هی کٌٌذ ٍلی جذة ًظبم التصبدی ٍ اجتوبعی آى ًطذُ اًدذ در ایدي
ببرُ یک سؤالی کِ ّوَارُ هطزح بَدُ ایٌست کِ ًزخ بشّکبری در هتي ضْزّب بیطتز است یب در حبضیِ ،بزخدی اس اسدبدیذ هقتمذًدذ کدِ
دلیل ببالبَدى جزم در هتي ضْزّب بِ دلیل حبضیِ ًطیي ّبئی است کِ بِ داخل ضْزّب هی آیٌذ ٍ دست بِ اردکبة جزم هدی سًٌدذ ٍ بدِ
عببرت دیگز هتي ضْزّب ّذف هجزهبًِ خَبی بزای آًْب بِ حسبة هی آیذ البتِ ضکی ًیست کِ آهبر بزخی اس جزائن هثل دکذی یب اعتیبد
ٍ هَاد هخذر یب الکل یب فزٍش هَاد هخذر در ایي هٌبطك بیطتز است عذم دقبدل رضذ جوقیتی در ضْز ٍ رٍستب ٍ بِ ّن خدَردى دقدبدل
التصبدی ٍسیبسی ٍ اجتوبعی در سطح جبهقِ ،دغییز جذٍل اضتغبل کطَری ،جلَگیزی اس سیبست گذاری بزًبهِ ّب بِ دلیل عدذم اهکدبى
پیص بیٌی رضذ جوقیت در ضْز ٍ رٍستب ٍ بِ دبخیز افتبدى سزهبیِ گذاری در بخطْبی فقبلیت التصبدی ،کبّص دَلیذ ٍ افشایص هصدزف
ٍ در ًتیجِ هصزفی ضذى جبهقِ ،دطذیذ ٍابستگی غذایی کطَر ٍ ٍرٍد ّزچِ بیطتز هَاد غذایی ،حذف دذریجی فزٌّگ بَهی ٍ پدذیزش
فزٌّگ ضْزی جذیذ اس جولِ دبقبت هْبجزت هی ببضذ بزاسبس آهبر رسوی ،بیص اس یدک هیلیدَى حبضدیِ ًطدیي سدبکي ضدْز هطدْذ
ّستٌذ ایي هیشاى در همبیسِ بب جوقیت  7هیلیًَی حبضیِ ًطیي کطَر ،یک ّفتن ایي دقذاد را ضبهل هیضَد ،ثبت یک سَم اس جوقیت
ضْز هطْذ بِ صَرت حبضیًِطیي ًطبىدٌّذُ ایي است کِ هطْذ بیطدتزیي جوقیدت حبضدیًِطدیي کطدَر را دارد بدب دَجدِ بدِ آهدبر
رٍسافشٍى حبضیِ ًطیٌی در اطزاف هطْذ ٍ دبقبت التصبدی ٍ اجتوبعی آى ،بز آى ضذین دب در ًطستی بِ بزرسدی ایدي هق دل بادزداسین
سخٌزاًبى ایي ًطست عببردٌذ اس دکتر محمود دانشور کاخکی (ع َ ّیئت علوی گزٍُ التصبد کطبٍرسی داًطگبُ فزدٍسی) ،مهندس
محسن کوهی (هطبٍر استبًذار در اهَر حبضیِ ضْز ٍ ًوبیٌذُ دبم االختیبر استبًذار در اهَر هسکي هْز هطدْذ) ٍ دکتر علدی ووفد ی
(ع َ ّیئت علوی گزٍُ علَم اجتوبعی داًطگبُ فزدٍسی)

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

دبالر رجبیی داًطکذُ ادبیبت

