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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 79
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ کشاٍسصی
عنوان طرح:

صهیي هي

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى تا ساصهاى داًشجَیاى ٍ اّذاف آى
آشٌایی داًشجَیاى تا ییاللات اطشاف هشْذ ٍ پاکساصی ایي هٌطمِ اص صتالِ
تشٍیج فشٌّگ حفاظت اص هحیط صیست دس تیي داًشجَیاى ٍ گشدشگشاى ایي هٌطمِ
خالصه طرح :
اهشٍصُ افضایش سشذ جوؼیت تاػث شذُ کِ تِ ّرش جرای ایري کرشُ خراکی کرِ ًگراُ کٌرین انرشی اص اًسراى ترش جرای هاًرذُ تاشرذ ترِ
ّش طشف کِ ًظش تیفکٌین اًرَاػی اص پسرواًذّای اًسراًی سا کرِ ترذٍى هرذیشیت سّرا شرذُ اًرذخ هشراّذُ خرَاّین کرشد دس کشرَس هرا
ایي ٍضؼیت هحسَس اسرت ترِ طرَسی کرِ ترشای دیرذى حجرن ػظیوری اص صتالرِخ ًیراصی ًیسرت ترِ هحر ّرای دفرغ صتالرِ شرْشی
تشٍینخ تلکِ اگش دس هسریش حشکتوراى ترِ هحر کراس ٍ یرا حریي سرفشخ ترِ اطرش اف خیاتراى ّراخ جرادُ ّراخ تضسگرشاُ ّرا ٍ خطرَ آّريخ
ًگاُ کَتاّی تیاًذاصین ترِ ػورك فاجؼرِ پری خرَا ّین ترشد ییاللرات اطرشاف هشرْذ دس سٍصّرای تؼطیر دوراس آلرَدگی ّرای تسریاسی
هی شرًَذ کرِ ایري آلرَدگی ػرالٍُ ترش ایجراد هٌظرشُ ًاخَشرایٌذخ هَجرة ٍاسد شرذى خسراست ّرایی ترش ترَم هٌطمرِ ًیرض ّسرت ترا
تَجررِ تررِ اسررتمثاج داًشررجَیاى اص طررشا ّررای پاکسرراصی طثیؼررت سرراصهاى داًشررجَیاىخ ت رروین گشفتررِ شررذ اهسرراج ًیررض ایرري طررشا
تشگررضاس شررَد تشگررضاسی ایرري طررشا دس سٍص تؼطیر تاػررث تررشٍیج فشٌّررگ حفاظررت اص هحرریط صیسررت دس ترریي گشدشررگشاى هرری شررَد
یکی اص هٌاطك ییاللی دسُ اسغَاىخ اصغرذ ٍ یرا گلوکراى هم رذ ایري طرشا خَاّرذ ترَد کصم ترِ رکرش اسرت دس نرَست ترِ حرذ ً راب
سسرریذى ّررش دٍ تخررش دختررشاى ٍ پسرشاىخ ایرري طررشا دس دٍ هم ررذ هجررضا تشگررضاس خَاّررذ شررذ هْلررت نثررت ًررام دس ایرري طررشا تررا 4
اسدیثْشت ٍ نثت ًام اص طشیك سایت ساصهاى داًشجَیاى اهکاى پزیش است

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

ییاللات طثیؼی اطشاف هشْذ

