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 کاًَى اردٍّای جْادی مجری طرح:

 

 ًاى ٍ پٌیر ٍ ّوذلی عنوان طرح:

 

       اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًاهِ        گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 رفع هشکالت هعیشتی خاًَادُ ّای ًیازهٌذ در هاُ هبارک رهضاى در حذ تَاى گرٍُ ّای داًشجَیی ٍ کارهٌذاى خیر جْادداًشگاّی

 ٍ داًشجَیاى عالقِ هٌذ با ٍضعیت ایي قبیل خاًَادُ ّا آشٌایی اعضای سازهاى داًشجَیاى
 

  : خالصه طرح
اًذ دس جاهؼِ ای کِ سخي اص ػذالت هی گَیین تی شک ًوی تَاى ٍجَد خاًَادُ ّایی کِ اص تشخی تی ػذالتی ّای جاهؼِ دچاس هشکالت فشاٍاًی شذُ 

س تؼضی هَاسد اص تْیِ قَت سٍصاًِ خَد ًیض ػاجضًذ. اگشچِ تا تَصیغ غزا ٍ هایحتاج سٍصاًهِ  سا اًکاس کشد. خاًَادُ ّایی کِ دچاس اًَاع فقش گشدیذُ ٍ حتی د
ٍ ًاداًی  آًْا شایذ تتَاى هشّوی، ّشچٌذ صٍد گزس، تش دسد آًْا گزاشت، ٍلی تی شک اصلی تشیي هسالِ ٍ ػاهل ایي گًَِ هسائل دس جاهؼِ ها، فقش جْل

الثتِ ًثایذ هٌکش ایي هسالِ شذ کِ تذٍى تأهیي تشخی ًیاصّای اٍلیِ صًذگی، سیشِ کٌی ایي فقش غیش هوکهي   یا ّواى تِ اصطالح فقش فشٌّگی هی تاشذ.
اُ ٍ دس ّوهیي  هی تاشذ. لزا تش ایي تاٍسین کِ سفغ ایي ًیاصّای اٍلیِ تایذ تِ ّوشاُ سفغ هشکالت فشٌّگی ٍ سیشِ کٌی فقش فشٌّگی تاشذ. دس آغاص ایي س

طثق سٌت حسهٌِ سهاه ّهای گزشهتِ دس ههاُ هثهاس         دس ًظش داسد خشاساى سضَی ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّیْادی ساستا کاًَى اسدٍّای ج
 سهضاى، تا جوغ آٍسی کوک ّای ًقذی ٍ غیش ًقذی خیشیي، اقذام تِ تَصیغ سثذّای غزایی دس هٌاطق هحشٍم حاشیِ شْش ًوایذ. 

تَجِ تِ پتاًسیل  ، کوک ّای ًقذی ٍ غیش ًقذی خیشیي سش جوغ خَاّذ شذ، سپس تاخشداد 19تا  دخشدا 4تذیي تشتیة کِ تا اػالم فشاخَاى ػوَهی اص 
اهام حسي  ّای ًقذی ٍ غیش ًقذی هَجَد، تاقیواًذُ هَاد غزایی هَسد ًیاص تْیِ ٍ تستِ تٌذی خَاّذ شذ ٍ دس ًیوِ هاُ هثاس  سهضاى ّوضهاى تا هیالد

شهشح ریهل اسهت، لکهي تؼهذاد      هجتثی )ع( ٍ سٍص اکشام، دس آدسس ّای هَسد ًظش تَصیغ خَاّذ شذ. کیفیت ٍ کویت اقالم هَجَد دس ّش سثذ غزایی تِ 
 سثذّای غزایی هتٌاسة تا هیضاى ّوشاّی خیشیي هتغیش خَاّذ تَد.

 
 جمع کل )ریال( قیمت واحد )ریال( مقدار واحد نوع جنس

 310.000 62.000 5 کیلَگشم غضاه 1تشًج پاکستاًی دسجِ 

 130.000 130.000 1 تطشی لیتش( 7/2سٍغي هایغ تاسا )

 32.000 32.000 1 کیلَگشم ِسَیا دسجِ یک سیض داً

 36.000 18.000 2 تستِ هاکاسًٍی )صس هاکاسٍى(

 28.000 28.000 1 قَطی سب صشک

 130.000 65.000 2 کیلَگشم ػذس دسجِ یک

 50.000 50.000 1 تستِ خشها

 33.000 33.000 1 تستِ گشهی( 400پٌیش صثاح )

 007.777 بنای تجزبیات گذشته و قیمت امسالهزینه تقزیبی پیش بینی شده بزای هز سبد غذایی بز م

 

 

 داًشگاُ ّای هشْذ   مکان اجرا : 69 رهضاى زمان اجرا :

 

 69 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 69 شماره :

 3/3/69 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


