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        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ       گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 آشٌایی داًشجَیاى با پتاًسیل ّای گشدشگشی استاى خشاساى سضَی

 تمَیت سٍحیِ حفاظت اص هیشاث ّای صیستی ٍ فشٌّگی استاى
 

 : خالصه طرح

تی کِ سالیاًِ هیلیَى ّا ًفش سا بِ سوت خَد جذزب هذی کٌذذا جاربذِ ّذای سذیاحتی ٍ       بش جاربِ ّای صیاس ٍُػال استاى خشاساى سضَی

دس ّویي ساستا بش آى  گشدشگشی دیگشی ًیض داسد کِ سفش کشدى داًشجَیاى بِ آى ّا هی تَاًذ هٌشا اثشات هثبت فشاٍاًی بشای آًاى باشذ.

ًمشذی دس  هذیشیت فشٌّگی داًشگاُ ػلَم پضشکی هشذْذا  با هشاسکت دس اسدٍّای بْاسی شذین تا ّوچَى سایش هجوَػِ ّای داًشجَیی 

ًفذش ٍ بذشای    00الصم بِ رکش است ظشفیتی کِ بشای ایي اسدٍ دس ًظش گشفتِ شذُ اسذت بذشای آلایذاى     .بشگضاسی ایي اسدٍّای داشتِ باشین

صذَست خَاّذذ    لَم پضشذکی شیك سایت هذیشیت فشٌّگی داًشگاُ ػاص طثبت ًام اص هتماضیاى ششکت دس اسدٍ ًفش هی باشذ.  120خاًن ّا 

ّضاس تَهاى جْت تضویي حضَس اص هتماضیاى گشفتِ هی شَد کِ بذِ حسذاب هذذیشیت فشٌّگذی داًشذگاُ ػلذَم       ّفت . ضوٌا هبلغ گشفت

شای آلایاى ٍ سٍستای اسذفیذاى  کِ دس سٍستای استکٌذ ب بشًاهِ پیشٌْادی اسدٍ ًیض بِ ششح صیش خَاّذ بَدٍاسیض خَاّذ شذ. هشْذ پضشکی 

 :بشای خاًن ّا بشگضاس خَاّذ شذ 

 دس پشدیس داًشگاُ ػلَم پضشکیصبح حشکت اص هکاى خَابگاُ ّای ػلَم پضشکی ٍالغ  -

 هکاى هَسد ًظش ٍ ششٍع پیادُ سٍی صشف صبحاًِ دس -

 صشف ًاّاس ٍ هیاى ٍػذُ -

 بؼذ اص ظْش باصگشت بِ پشدیس داًشگاُ ػلَم پضشکی -
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