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سازمان دانشجویان

مجری طرح :کبًَى فعبلیت ّبی خیریِ ٍ دفتر پردیس ّبشوی ًژاد داًشگبُ فرٌّگیبى
عنوان طرح:

ّالل ّوذلی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی 

علن ٍ اًذیشِ 
گردشگری علوی فرٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
حوبیت از ّن ٍعٌبى سیل زدُ ٍ تسریع کوک رسبًی ٍ تمَیت اتحبد هلی
ایجبد ّس ّوذلی ثیي آحبد داًشجَیی ثرای ارتجبط ثب الشبر هحرٍم ٍ ارائِ الالم ثْذاشتی جْت ارتمب سالهت
ّوگبم شذى ثب جوعیت ّالل احور ثِ عٌَاى هْن تریي ًْبد هسئَل
خالصه طرح :
ثالیبی عجیعی از جولِ سیل ٍ زلسلِ ّوَارُ ثب تَجِ ثِ هشکالت پیشگیری از ٍلَع تلفبت هبلی ٍ جابًی ٍ ّونٌایي هشاکالت هغار در
زهیٌِ هذیریت سر یع ثحراى ّب از جولِ هعضالت هْن در کشَر هب ّستٌذ .در ایاي شارایظ کواک ّابی هردهای ثاِ داَرت ّذفوٌاذ ٍ
سبزهبًذّی شذُ از عریك دستگبُ ّبی هرتجظ ٍ تخصصی ًمش ٍیژُ ای دارد .در شرایظ فعلی سبزهبى جوعیت ّالل احور ثِ عٌَاى یکای
از شٌبختِ شذُ تریي ٍ تخصصی تریي سبزهبى ّبی هَجَد لبدر است کوک ّبی هردهی را سبهبًذّی کردُ ٍ ثاِ دسات هاردم خسابرت
دیذُ در هٌبعك سیل ثرسبًذ .ثٌبثرایي ثب ّوکبری دفتر سابزهبى داًشاجَیبى در داًشاگبُ فرٌّگیابى ثار آى شاذین تاب ثاب ثرگاساری رفاِ
هخصَص جوع آٍری کوک ّبی ًمذی ٍ یر ًمذی جْت حوبیت از هردم هٌبعك سیل زدُ ٍ تحَیل کبهل ایاي کواک ّاب ثاِ جوعیات
ّالل احور از عریك شوبرُ حسبة رسوی ایي سبزهبى ٍ پبیگبُ جوعیت ّالل احور در شْر هشْذ گبهی ّرچٌذ کَچک در زهیٌاِ جلات
حذاکثری حوبیت ّب ٍ تسریع کوک رسبًی ثِ ّن ٍعٌبًی کِ گریجبى گیر حبدثِ سیل در چٌذیي استبى کشَر شذُ اًذ ثردارین.
ایي هَضَع ثب تَجِ ثِ یر فعبل ثَدى کبًَى داًشجَیی ّالل احور در داًشگبُ فرٌّگیبى اّویت هضبعفی هیبثذ.

زمان اجرا :

ّفتِ سَم ٍ چْبرم فرٍدیي هبُ

مکان اجرا :

داًشگبُ فرٌّگیبى

