تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

37
36/6/13
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطىذُ ػلَم
عنوان طرح:

ًوایطگاُ ػىس حیات ٍحص ایشاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
جلة تَجِ هخاطثاى تِ ظشافت ّا ،صیثایی ّا ٍ جارتِ ّای حیات ٍحص ایشاى
استماء داًص ٍ فشٌّگ صیست هحیطی دس جاهؼِ ٍ تَجِ ًسثت تِ هسائل ٍ چالص ّای صیست هحیطی وطَس
خالصه طرح :
یىی اص الذاهاتی وِ هیتَاى دس ساستای حفاظت اص هحیط صیست اًجام داد  ،افضایص آگاّی الطاس هختلف هشدم جاهؼِ دس حَصُ هحیط
صیست است .صیشا ایي اهش هَجة ضٌاخت آًاى ًسثت تِ ٍیژگیّای هحیط صیست ضذُ ٍ ایي آگاّی هی تَاًذ تِ تالش تشای حفظ هحیط
صیست هٌجش ضَد .یىی اص ساُ ّای آگاّی تخطی دس ساستای حفظ هحیط صیست ،آضٌایی تا حیات ٍحص ایشاى دس لالة هطاّذُ
ػىسّای گشفتِ ضذُ اص گًَِّای صیستی است .تِ ّویي دلیل دس ًظش داسین یه ًوایطگاُ ػىس تا هَضَع حیات ٍحص ایشاى تشگضاس
وٌین .دس لالة ایي طشح  25الی  30تصَیش هٌتخة ٍ تشتش اص ػىاساى حیات ٍحص استاى تِ هذت پٌج سٍص واسی تِ ًوایص گزاضتِ
خَاّذ ضذ .ػَایذ احتوالی حاصل اص فشٍش آثاس دس ایي ًوایطگاًُ ،زس طثیؼت ٍ صشف آتادی یىی اص هٌاطك حفاظت ضذُ ساصهاى
حفاظت اص هحیط صیست دس استاى یا آصادساصی ٍ خشیذ پشٍاًِ ه شتغ داهذاساى دس پاسن هلی تَساى تِ ػٌَاى آخشیي ٍ تٌْا ًمطِ لاتل
سىًَت تشای یَص پلٌگ آسیایی دس جْاى خَاّذ ضذ وِ گام ّای تضسگی دس پَیص هشدهی پٌجاُ یَص تا اتذ تشای آى تشداضتِ ضذُ است.
اساهی ٍ خالصِ ای اص پیطیٌِ ػىاساى ضشوت وٌٌذُ دس ًوایطگاُ تِ ضشح صیش اػالم هی گشدد.
مرتضی منفرد  :هتَلذ  1364داًطجَی دوتشی تیَسیستواتیه جاًَسی داًطگاُ فشدٍسی هطْذ ،ساتمِ ػضَیت ٍ فؼالیت فشٌّگی دس
ساصهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی ،هذسس صیست ضٌاسی  ،پشًذُ ًگش ٍ ػىاس حیات ٍحص
علی خانی  :هتَلذ  1351واسضٌاس اسضذ تٌَع صیستی اص داًطگاُ تْشاى ،واسهٌذ اداسُ ول حفاظت اص هحیط صیست خشاساى سضَی،
دتیش وویتِ پشًذُ ًگشی ایشاى دس ضشق وطَس ،ػىاس ٍ ساٌّوای حیات ٍحص
مصطفی قاسم نژاد  :هتَلذ  ، 1366واسضٌاس اسضذ جاهؼِ ضٌاسی اص داًطگاُ ػلَم ٍ تحمیمات تْشاى ،هشتی آهادگی جسواًی ٍ
ٍسصض ْای سصهی ،هَلف سِ وتاب دس صهیٌِ ٍسصش ،هستٌذ ساص دس صهیٌِ جغذ ّا ٍ ػىاس حیات ٍحص
محسن وجدانی :هتَلذ  ،1366واسضٌاس هٌْذسی ًشم افضاس اص داًطگاُ لَچاى ،داسًذُ سِ اثش تشتش دس سَگَاسُ ًگاُ ػاضَسایی سال
 ،1333پشًذُ ًگش ٍ ػىاس حیات ٍحص
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