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مجری طرح :دفتر داًشکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

ًین سبعت ثب کتبة

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ترٍیج فرٌّگ کتبة ٍ کتبة خَاًی در ثیي داًشجَیبى
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ پبییي ثَدى سرراًِ هابعهرِ در ایرراىر رررٍرت ٌریي ارر ّربیی ثرب هَررَع کتربة ٍ کتربة خرَاًی کربها ااسربی هری
شَد .ثرًبهرِ ّربیی ثرب هحَریرت کتربة هری تَاًرذ در ایجربد اًگیرسُ در ثریي داًشرجَیبى ًمر .داشرتِ ثبشرذ .تجرثرِ ثرگرساری هَفرك
سلسلِ جلسبت ًین سربعت ثرب کتربة در دٍرُ ّربی گ شرتِ هرب را ثرِ اجررای دٍثربرُ ارر در ًرین سرب دٍم تحرریلی تر یرت کررد.
رًٍذ اجرای ثرًبهِ ثِ ایي صَرت خَاّرذ ثرَد کرِ ً 4فرر در  4رٍز هترَاعی ثرِ ههرفری کتربة هرَرد ًظرشربى خَاٌّرذ پرداخرت .اثترذا
ههرفی کَتبّی از ًَیسرٌذُر زًرذگی ًبهرِر سرج ًَشرتبری ٍ ...صرَرت خَاّرذ گرفرت ٍ سره ثرِ ههرفری کتربة هری پردازًرذ ٍ در
اًتْبی جلسِ ثِ سَاالت هخباجبى پبسخ دادُ هی شَد.
عیست کتبة ّبی ایي دٍرُ عجبرتٌذ از:
ریشه ها :کتبة ریشرِ ّرب ًَشرتِ آعکر

ّیلریر ًَیسرٌذُ ههبصرر آهریکربیی اسرت .اٍ در ایري داسرتبىر زًرذگی خربًَادُ ٍ ًیبکربً.

را ثِ ترَیر هیکشذ .پیبم هحَری ایري داسرتبىر ٍررهیت ًبثسربهبى آهریکبییربى آفریمربییتجربر ٍ ثیربى رًرجّرب ٍ کبسرتیّربی زًرذگی
ایشرربى در دٍراى ثررردُداری ٍ پرر از آى اسررت .ایرري کترربة در ترربریخ  96/12/5تَسررخ خرربًن کترربیَى شرربپَری داًشررجَی
کبرشٌبسی تبریخ  96ارائِ هی شَد.
بارون درخت نشین :ایي کتبة سرگ شرت پسرری را ثرِ تررَیر هریکشرذ کرِ ترروین هریگیررد زًرذگی خرَد را ثرر رٍی درختربى
سهری کٌذ .ایجربد یر «پبدشربّی درختری» تَسرخ پسرر اسرتهبرُای از اسرتما ههرفری هریشرَد ٍ ربعّ.رب ٍ فرصرتّربی ایري
عوررد دسررتوبیِای ثرررای ًَیسررٌذُ ثررِ هٌظررَر ثررسری پرسررّ.رربی فلسررفی ثشررر هرری شررَد .ایرري کترربة در ترربریخ  96/12/6تَسررخ
خبًن سبرا ّبشوی فر داًشجَی کبرشٌبسی ادثیبت اًگلیسی  96ارائِ هی شَد.
آناکارنینااا :کترربة آًبکبرًیٌررب ًَشررتِ ی عئررَ تَعسررتَی اسررت .ایرري داسررتبىر کررِ درٍىهبیررِای عبشررمبًِ ر اجتورربعی داردر ثهررذ از
جٌرگ ٍ صررلبر ثررسر تررریي اثررر تَعسررتَیر ایرري ًَیسررٌذُ ثرسر
ًگبر سیفی داًشجَی کبرشٌبسی زثبى فراًسِ  96ارائِ هی شَد.

رٍسری ثررِ شرروبر هریرٍد .کترربة در ترربریخ  96/12/7تَسررخ خرربًن

یک باببتت :ایري کتربة تَسرخ ریچربرد ثراتیگربى ثرر اسربی زًرذگی رٍزاًرِ اٍ ًَشرتِ شرذُ اسرت .داسرتبى درثرگیرًرذُ یسّربی
هغشَش ری اسررت کررِ افکرربر ٍ تجرثیرربت یرر هرررد تٌْررب را شررکد هرریدّررذ .ایرري کترربة در ترربریخ  96/12/8تَسررخ هحوذاسرریي
گلستبًی داًشجَی کبرشٌبسی ادثیبت اًگلیسی  96ارائِ هی شَد.
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