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 دفتر داًطکذُ هٌابع طبیعی ٍ هحیط زیست مجری طرح:

 

 بسرگذاضت ّفتِ هٌابع طبیعی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًاهِ       گردضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 یعیّفتِ هٌابع طب یطگاًُوا یذازجْت بازد یذٍ اسات یاىدعَت از عالقِ هٌذاى ٍ داًطجَ

 

 : خالصه طرح

دارد کعِ بعا    یهطْذ سعع  یداًطگاُ فردٍس یستز یطٍ هح یعیداًطکذُ هٌابع طب(، اسفٌذ هاُ 22تا  15عی )یبِ هٌاسبت ّفتِ هٌابع طب

َ   یطعاى کعاًَى سبساًذ  یسعت، ز یطٍ هح یعیداًطکذُ هٌابع طب یاًجوي علو یج،داًطکذُ )بس یتطکل ّا یّوکار  یاىٍ سعازهاى داًطعج

 رًاهِ ّا ضاهل:ب یيّفتِ اجرا کٌذ. ا یيدر ا ّایی( برًاهِ یجْادداًطگاّ

 13:30 یال 12از ساعت  یٍ هراسن درختکار یِ: افتتاح15/12 چْارضٌبِ

 13:45 یال 12:30از ساعت  یراىباراى ا یرسطَح آبگ ی: ارائِ اًجوي علو18/12 ضٌبِ

 13:45 یال 12:30ٍرم از ساعت  یل: کارگاُ پرٍرش ه19/12ضٌبِ  یک

 اسفٌذ 19 یتلغا 12 یهاّ یذاًِجطٌَارُ فرٍش ع یِ: اختتاه20/12 دٍضٌبِ

 18 یال 16از ساعت  Trophy: پخص ٍ ًقذ هستٌذ21/12ضٌبِ سِ

 13:30 یال 12داًطگاُ از ساعت  ی: پاکساز22/12 چْارضٌبِ

 باضذ. یه «یهل یِسرها یيبسرگتر یعی،هٌابع طب» ّفتِ  یيضعار ا 

 اضذ:ب یه یلبِ ضرح ر ییضعارّا یّفتِ دارا یيبِ رکر است کِ ّر رٍز ا الزم

، هردم، ائوِ جوعِ ٍ جواعت یعی،اسفٌذ: هٌابع طب 17ا، ٍ تَسعِ جٌگل ّ یااح یعی،هٌابع طب :اسفٌذ 16، یدرختکار یاسفٌذ: رٍز هل 15

 20ی، ٍ خطکسعال  یلٍ هقابلعِ بعا سع    یعسداری هعردم، آبخ  یععی، اسفٌذ: هٌابع طب 19، یتهردم ٍ حفاظت ٍ حوا یعی،اسفٌذ: هٌابع طب 18

 یٍ داًطگاّ یهردم ٍ هجاهع علو یعی،اسفٌذ: هٌابع طب 21یعت، ٍ ّوراّاى طب یجهردم، بس یعی،اسفٌذ: هٌابع طب

الزم بِ رکر است در برًاهِ اهسال بسیج داًطکذُ ٍ هذیریت داًطکذُ ّریٌِ هالی ایي طرح را بِ عْذُ دارًذ ٍ ّوکاری بقیعِ تطعکل ّعا    

 داًطجَیاى جْادداًطگاّی هَظف بِ پرداخت ّیچ ًَع ّسیٌِ ای ًوی باضذ. )دبیراى تطکل ّا( از ًَع کوک فیسیکی هی باضذ ٍ سازهاى

در هحل کٌار خَابگاُ هصلی ًژاد داًطگاُ هی باضذ. ایي برًاهِ با حضَر رییس داًطگاُ، دکتر کافی  12اسفٌذ ساعت  15ضرٍع برًاهِ رٍز 

 ضای تطکل ّای داًطجَیی برگسار هی ضَد. ٍ ّوراّاًص ، اعضای ضَرای راّبردی داًطگاُ سبس، اساتیذ عالقِ هٌذ ٍ اع
 

 

 

 

 

 یستز یطٍ هح یعیذُ هٌابع طبکداًط   مکان اجرا : اسفٌذ هاُ 22 یتلغا 15 : زمان اجرا

 79های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

  شماره :

  تاریخ :

  پیوست :

 


