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مجری طرح :دفتش داًطکذُ پضضکی
عنوان طرح:

تاصاسچِ خیشیِ ّن ًفس 7

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشٍیج کاس خیش دس جاهعِ تِ ٍیژُ داًطجَیاى
تلمیي حس حوایت تِ داًطجَیاى اص طشیك ایجاد فعالیت سالن
هعشفی ساصهاى داًطجَیاى جْاد داًطگاّی ٍ جزب داًطجَیاى عاللوٌذ
تمَیت هْاست کاس گشٍّی

خالصه طرح :
اهام تالش(ع)  :کاس خیش ٍ صذلِ ،فمش سا هی تشد،تش عوش هی افضایذ ٍ ّفتاد هشگ تذ سا اص صاحة خَد دٍس هی کٌذ.
تا تَجِ تِ تاکیذ فشاٍاى دیي هثیي اسالم تش تشٍیج کاس خیش دس جاهعِ ٍ ضشٍست گستشش آى تِ ٍیژُ دس هیاى ًسل جَاى ،تش آى ضذین تا ّوچَى سالیاى گزضتِ،
ضوي تشطشف ساختي ًَالص آى ،تا تشگضاسی تاصاسچِ خیشیِ ای دس سٍصّای پایاًی سال ،9317اهکاى هطاسکت داًطجَیاى دس تشگضاسی تاصاسچِ ای تِ ًفع فعالیت ّای
خیشیِ سا فشاّن آٍسین .الصم تِ رکش است تشًاهِ سیضی ایي طشح پس اص تشگضاسی جلساتی تا اعضا دفتش پضضکی تِ اًجام سسیذُ است .فشٍش هحصَالت ًوَسٍصی (سوثضُ،
هاّی ٍ سایش ًوادّای ّفت سیي ،تْیِ ضذُ تَسط تین اجشایی تاصاسچِ) تِ ّوشاُ هَاد غزایی هختلف (آش ،عذسی ،دسش ،پیشاضکی ٍ  )...کِ تَسط داًطجَیاى تْیوِ
خَاّذ ضذ .صٌایع دستی ،هساتمِ داست ٍ ، ...اص جولِ تخص ّای ایي تاصاسچِ خَاّذ تَد .تا تَجِ تِ اّذاف خیشیِ طشح سعی هی ضَد دس تْیِ الالم فشٍضی تاصاسچوِ،
حتی االهکاى اص اتتکاسات افشاد گشٍُ استفادُ ضَد ٍ اجٌاس تٌْا دس صَست ًیاص خشیذاسی گشدد .دسآهذّای حاصل توشای تجْیوض ٍ ًَسواصی هوذاسس هٌواطك هحوشٍم
استاى سیستاى ٍ تلَچستاى استفادُ خَاّذ ضذ.
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