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سازمان دانشجویان

مجری طرح :هشوض علوی واستشدی هطْذ
عنوان طرح:

واسگاُ عولی آتص ًطاًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص سطح داًص ٍ تَاى ایوٌی داًطجَیاى تشای هماتلِ تا خطشات ٍ حَادث
خالصه طرح :

آتص ًطاًی یىی اص سخت تشیي حشفِ ّای ضغلی دس دًیا هحسَب هی ضَد ،اها تا ایي حال ٌَّص دس وطَس ها تسیاسی اص اتعاد ایني حشفنِ
طالت فشسا ًاضٌاختِ هاًذُ است ٍ آتص ًطاى ّا سٍصاًِ خذهت تِ هشدم سا ّذف اصلی ٍ سشلَحِ وناس خنَد لنشاس دادُ اًنذو تنذٍى ضنه
ّوضهاى تا وطف آتص ،توْیذاتی ًیض تشا ی هْاس آى اص سَی اًساى دس ًظش گشفتِ ضذُ است ایي توْیذات تِ هشٍس تنا گسنتشش ضنْشّا ٍ
دس ًتیجِ صًذگی ضْشی اتعاد جذیذتشی یافت تٌاتشایي گستشش ٍ آهَصش ضْشًٍذاى ّش سالِ اجشا هی ضَدو دس ّویي ساستا تش آى ضنذین
تا تا ّوىاسی ساصهاى آتص ًطاًی هطْذ ،واسگاّی تا عٌَاى واسگاُ عولی آتص ًطاًی ٍ آضٌایی تا تجْیضات ًجات ٍ حشیك تشگنضاس ًونایین
تا تتَاى اص طشیك آى اطالعاتی ّش چٌذ هختصش دس اختیاس داًطجَیاى گزاضت ونِ دس صنَست ًیناص تتَاًٌنذ دس صهناى حاد نِ تنا سسنیذى
اهذادگشاى جاى خَد ٍ دیگشاى سا اص خطش آتص ًجات دٌّذو
دس واسگاُ هَسد ًظش وِ تذسیس آى سا آتش پاد جواد سبحانی (سشپشست هٌطمِ سِ عولیاتی ٍ فشهاًنذُ ایسنتگاُ  33 ٍ 3آتنص ًطناًی
هطْذ) تش عْذُ داسًذ آضٌایی ٍ تاصدیذ اص تجْیضات ًجات (ًشدتاى ّیذسٍلیىی،پوپ ّا ،چٌگه ،اسُ ّای هَتَسی ٍووو) ٍ حشینك (لَلنِ ّنا،
خوَش وٌٌذُ ّای دستیً ،شدتاى دستی ٍووو) ٍ توشیي اطفای حشیك تِ داًطجَیاى تِ صَست عولی آهَصش دادُ هی ضَدو هحل تشگضاسی
یىی اص ایستگاُ ّای ضواسُ ( 7تلَاس ضاّذ ضْشن غشب) یا ایستگاُ ضواسُ ( 3تلَاس ضْیذ دستغیة) تِ دلیل آًىِ آتص ًطاًی ّنش لحظنِ
ساعت ّای پش خطشی سا سپشی هی وٌٌذ لطعی ضذى ایستگاُ هَسد تاصدیذ صشفا دس سٍص لثل اص تشًاهِ همذٍس هی تاضذو

زمان اجرا :

آرس 69

مکان اجرا :

ایستگاُ ضواسُ  7 ٍ 3آتص ًطاًی هطْذ

