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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :زفتطزاًطکسُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط ظیست
عىًان طرح:

کبضگبُ اهساز ٍ ًجبت زض طجیؼت

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ لطآى

کتبة ٍ کتبثرَاًی 

ػلن ٍ اًسیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ازة ٍ ٌّط

هحطٍهیت ظزایی

گطزضگطی ػلوی فطٌّگی 

فَق ثطًبهِ 

اَداف طرح :
آگبّی ثرطی ثِ زاًطجَیبى زض ضاثطِ ثب هربططات طجیؼتگطزی
خالصٍ طرح :
ضفتي ثِ طجیؼت ٍ ثِ زست آٍضزى تجطثِّبی تبظُّ ،وَاضُ ّیجبىآٍض ٍ لصتثرص است ٍ جعئی اظ ضطٍضیبت ظًسگی زاًطجَیبى ػاللِهٌدس
ثِ هحیطظیست هیثبضس .اهب گبّی ضٍیسازّبیی پیصثیٌی ًطسُ ٍ ذبضج اظ ثطًبهِای ضخ هیزّس کِ سفط ضا ثب ثحدطاى ضٍثدِضٍ هدیکٌدس .زض
صَضت آگبُ ًجَزى اظ ضیَُ هسیطیت ایي ثحطاىّب ٍ تصوینگیطی اضتجبُ ،چِثسب ضیطیٌی ،لصت ٍ ّیجبى سفط ثِ تجطثِای تلد ٍ پطاستطس
تجسیل هیضَز .اظ ایي ضٍ آهَذتي ضیَُّبی ضٍیبضٍیی ثب اًَاع ذططاتی کِ زض کویي طجیؼتگطزاى لدطاض زاضز ،اظ ضدطٍضتیتدطیي الدساهبتی
است کِ پیص اظ سفط ثبیس آًْب ضا ثِ ذَثی آهَذت.
گطهبظزگی ،سطهبظزگی ،ضکستگی  ،گعیسگی ،هَاجِْ ثب حیَاًبت زضًسُ ٍ هسوَهیت غصایی زض اضتفبػبت اظ جولِ ضٍیسازّبی پیصثیٌی
ًطسُای است کِ ثبلمَُ طجیؼتگطزاى ضا تْسیس هی کٌٌس .اظ ایي ضٍ ثِ هٌظَض اًتمبل آگبّی زضثبضُ ًحَُ ثطذَضز ثب هطکالت زض طجیؼت،
تصوین ثِ ثطگعاضی کالسّبیی تحت ػٌَاى کبضگبُ اهساز ٍ ًجبت زض طجیؼت ثب تسضیس محمدرضا شیخ (کبضضٌبسی ػلَم التصبزی اظ
زاًطگبُ فطزٍسی هطْس ،زاضای گَاّیٌبهِ زٍضُ آهَظضی اهساز ٍ کوک ّبی اٍلیِ ثب کست همبم ًرست زض استبى ذطاسبى ضضَی زض سبل
 ،1311آهَظش هَاجِْ ٍ همبثلِ ثب حیَاًبت زضًسُ زض ثبضگبُ ّبی کٌََّضزی ٍ اتَهجیل ضاًی هطْس طی  20زٍضُ ،آهَظش هبضضٌبسی زض
ازاضُ کل حفبظت هحیط ظیست ذطاسبى ضضَی) گطفتین .تؼساز جلسبت ایي کبضگبُ پٌج جلسِ هیثبضس کِ جْبض جلسِ آى آهَظش تئَضی
ٍ جلسِ پبیبًی آى آهَظش ػولی زض هٌطمِای ذبضج اظ ضْط هیثبضس .سطفصلّبی ایي کبضگبُ ضبهل ً :حَُ هَاجِْ ثب حیَاًبت زضًسُ،
هبضضٌبسی ٍ آضٌبیی ثب جبًَضاى ظّطآگیي هیثبضس.

زمان اجرا :

آشض 61

مکان اجرا :

زاًطکسُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط ظیست

عىًان

ردیف

مبلغ (ریال)

1

تجلیغبت (پَستط ،ثٌط ،پیبهک)

1.000.000

2

هستٌس سبظی ،پصیطایی (چبی ٍ ثیسکَیت) ،حول ًمل

2.000.000

3

حك العحوِ هسضس کبضگبُ

3.000.000

4
5
6
جمع کل

مىابع تامیه َسیىٍ :
سایر مىابع با ذکر وام
دفتر مرکسی

مىبع
مبلغ (ریال)

سازمان داوشجًیان

خًدکفاء

3.000.000

3.000.000

زض صَضت ذَزکفبء ثَزى ططح ،چگًَگی تبهیي ّعیٌِ تَضیح زازُ ضَز :
با فرض ثبت نام  02نفر از دانشجویان ،از هر دانشجوی شرکت کننده مبلغ  51هسار تومان دریافت خواهد شد.

وام ي امضای مسًل طرح
ضٍیب ضذٌبضُ

وظر کارشىاس اجرایی طرح َا :

اجطای ططح ثب ضطایط فَق هَضز تبییس است.

مصًبٍ شًرای شعبٍ :

علیرضا حاتمی
معاين فرَىگی

