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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 98
سازمان دانشجویان

مجری طرح :واًَى فعالیت ّای خیریِ
عنوان طرح:

سیل هْرباًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتابخَاًی

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی 

علن ٍ اًذیشِ 
گردشگری علوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
حوایت از ّن ٍطٌاى سیل زدُ ٍ تسریع ووه رساًی ٍ تمَیت اتحاد هلی
ایجاد ّس ّوذلی بیي آحاد داًشجَیی برای ارتباط با الشار هحرٍم ٍ ارائِ الالم بْذاشتی جْت ارتما سالهت
خالصه طرح :
با تَجِ بِ فراگیری خسارات سیل ٍ ٍسعت هٌاطك درگیر در وشَر ،لسٍم حوایت ّای هردهی بیش از پیش حس هیشَد .سیلی وِ طبك
گسارشات در پٌجاُ سال اخیر ایراى بی سابمِ بَدُ ٍ ٌَّز هردم در چٌذ استاى وشَر با سختتریي تبعات آى دست بِ گریباًٌذ .هتاسفاًِ
خطر اداهِ سیل ّوچٌاى در وویي هردم چٌذ استاى وشَرهاى است .آب در استاى گلستاى فرٍوش ًىردُ ٍ هوىي است بارًدذگیّدایی
وِ برای ایي ّفتِ پیشبیٌی شذُ ٍضع را بذتر وٌذ .از ایي رٍ برآى شذین طدی ّوداٌّگی بدا جوعیدت ّدالل احودر شدْر هشدْذ رفدِ
هخصَص جوع آٍری ووه ّای ًمذی ٍ یر ًمذی در داًشگاُ علَم پسشىی هشدْذ برپدا وٌدین .ایدي برًاهدِ بدا ّوىداری وداًَى ّدای
داًشج َیی از جولِ واًَى داًشجَیی ّالل احور داًشگاُ علَم پسشىی ،واًَى لدرآى ٍ عتدرت ،وداًَى خیریدِ هْربداراى ،وداًَى خیریدِ
لاصذن ،واًَى ارتما سالهت ٍواًَى فرٌّگی اجتواعی هحیا برگسار خَاّذ شذ .ووه ّای ًمذی صرف تْیدِ الدالم بْذاشدتی (از جولدِ
دارٍّای ( OTCاستاهیٌَفي ،سرهاخَردگی ،شلَفي ٍایبَبرٍفي) ،صابَىً ،دَار بْذاشدتی ٍ پدَدر رخدت شدَیی) ٍ بدِ هٌداطك سدیل زدُ
گلستاى اًتمال یافتِ ٍ تحَیل ًیرٍ ّای جوعیت ّالل احور استاى گلستاى هیشَد .ووه ّای یر ًمذی در زهیٌِ ایي الالم ًیس از طریك
پایگاُ هستمر در داًشگاُ جوع آٍری ٍ بِ هٌاطك سیل زدُ ارسال هیشَد .تَزیع الالم بْذاشتی در هٌطمِ گلستاى بدا ّوىداری جوعیدت
ّالل احور هٌطمِ ٍ حضَر ًاظر از طرف ّوىاراى داًشجَیی طرح در بیي ّن ٍطٌاى سیل زدُ صَرت خَاّذ گرفت.

زمان اجرا :

ّفتِ سَم ٍ چْارم فرٍدیي هاُ

مکان اجرا :

داًشگاُ علَم پسشىی هشْذ

