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مجری طرح :کاًَى تخصصی فعالیت خیشیِ
عنوان طرح:

ّفت سیي هحبت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
ایجاد صهیٌِ ّوکاسی داًشجَیی دس بستش فعالیت ّای هفیذ اجتواعی
یادآٍس شذى لضٍم حوایت اص هحشٍهیي ،تَجِ ٍ آشٌایی بیشتش با آًْا

خالصه طرح :
دس ششایط التصادی حال حاضش جاهعِ ٍ افضایش لابل تَجِ فمش ،شاّذ کاّش لذست خشیذ ٍ عذم تَاًایی تاهیي ًیاص ّاای ابتاذایی صًاذگی دس الشااس
هحشٍم جاهعِ ّستین .دس ایي ششایط بٌا بِ تَصیِ ّای هکشس دیٌی ٍ هباًی اجتواعی ،آحاد هختلف جاهعِ هیباست دس صذد سفع هشکالت هَجَد دس
حذ تَاى ٍ حوایت اص هحشٍهیي بشآیٌذ ٍ بسیاس ًیکَست تا اص طشیك آشٌایی جوعیت داًشجَیی با اصل ًیکَکاسی ٍ آشٌایی ایشااى باا لشاش ًیاصهٌاذ
جاهعِ ٍ هشکالت اجتواعی حاکن ،صهیٌِ اسائِ خذهات عام الوٌفعِ ٍ دسن ًیاصهٌذی ّای الشاس هختلف سا فشاّن آٍسین چشاکِ آیٌذُ کشَس دس دستاى
جَاًاى ٍ داًشجَیاى ایي هشص ٍ بَم است .لزا بش آى شذین تا با تاهیي هایحتاج ضشٍسی خَساکی دس آستاًِ سال جذیذ بِ هَاسد رکش شذُ پشداختِ ٍ باا
سفع هشکالت هعیشتی چٌذی اص خاًَادُ ّای ًیاصهٌذ حاشیِ شْش صهیٌِ کاس فشٌّگی ٍ هشاسکت ایي لشش سا دس بشًاهِ ّای آهَصشای-فشٌّگای آتای
فشاّن آٍسدین .سًٍذ اجشایی بذیي صَست است تا با استفادُ اص اطالعات ثبت شذُ اص شٌاسایی ّای پیشیي ٍ تاییذ ًیاصهٌاذی حمیمای ،تااهیي بَدجاِ
هَسد ًیاص بشای تْیِ الالم خَساکی اص طشیك هشاسکت ّای داٍطلباًِ ٍ اطالع سساًی طشح دس سطَح هختلف جوع آٍسی خَاّذ شذ ٍ بِ صَست هٌاضل
بِ هٌضل بِ خاًَاد ّای ًیاصهٌذ تحَیل هیشَد .ششح الالم ٍ هبالػ تخویي صدُ شذُ جْت ّش خاًَادُ ًیاصهٌذ بِ ششح صیش است:
لیوت ٍاحذ(سیال) جوع کل (سیال)
همذاس
ًَع جٌس ٍاحذ
4970777 770777
کیلَگشم 7
بشًج
740777 740777
1
بطشی
سٍؼي
560777 280777
2
هاکاسًٍی بستِ
450777 450777
کیلَگشم 1
سَیا
1270777 670777
کیلَگشم 2
عذس
1570777 750777
تخن هشغ کیلَگشم 2
جوع کل

9350777

با تَجِ بِ تخویي هشاسکت ّای هشدهی تعذاد ًْایی سبذّای ؼزایی لطعی خَاّذ شذ کِ پیش بیٌی هیشَد با تَکل بِ خذاًٍذ ٍ ّوکاسی خیاشیي
طی ایي طشح بتَاى صیٌت بخش سفشُ ّای بیست خاًَادُ ًیاصهٌذ بَد.

زمان اجرا :

ّفتِ دٍم تا چْاسم اسفٌذ هاُ 97

مکان اجرا :

داًشگاُ ّا ٍ هٌاطك هحشٍم هشْذ

