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 مبًَى فعبلیت ّبی خیزیِ مجری طرح:

 

 اردٍی پبمسبسی عجیعت عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            متبة ٍ متبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 تقَیت هْبرت مبر گزٍّیٍ تزٍیج فزٌّگ حفبظت اس هحیظ سیست 

 

 : خالصه طرح

ُ، دادُ ضذ ای ٍیژُ ثِ حفظ هحیظ سیست اّویتم در دیي هجیي اسال .حفبظت اس هحیظ سیست یعٌی حفبظت اس سالهت ٍ اهٌیت جبهعِ

سیست ضبهي ثقبی  پبك ًگِ داضتي عجیعت ٍ هحیظسیست ثِ عٌَاى یل تنلیف ضزعی هغزح است.  ًحَی مِ حفظ عجیعت ٍ هحیظ  ثِ

اًذ، هطبّذُ  ب ضذُّبیی را مِ ثذٍى هذیزیت رّ پسوبًذّب،   ُ تقزیجب در توبم هحیظاهزٍسُ افشایص جوعیت ثبعث ضذ .سًذگی اًسبى است

ّبی  در هحیظوبًذّب ریختي سثبلِ ٍ پس ًسجت ثِ عجیعت ّستین. هْزی هزدم ضبّذ ثیٍیژُ  ثِ عَر  یدر ایبم تعغیالت تبثستبًمٌین. 

  چْزُ سیجبی عجیعت، را سضت ٍ ًبسیجب هی مٌٌذ.، رٍدخبًِ ٍ... ختلف  عجیعی هبًٌذ جٌگل، ییالقبته

ثزگشار  یبىسبسهبى داًطجَ یزیِخ یّب یتمبًَى فعبل یاعضب یژٍُ اردٍی پبمسبسی عجیعت را ینر ًظز دارد یلیتحص جذیذ سبل آغبس ثب لذا

مبًَى  یثزًبهِ ّب یزٍ در سبَدُ ث سیست هحیظٍ حفبظت اس  یتاس آًبى در جبهعِ هجلغ فزٌّگ حوب یلتجزثِ، ّز یيٍاسغِ ا تب ثِ ،مٌین

 .یفِ اًسبًی ثِ اقطبر هختلف جبهعِ ثبضٌذدٌّذُ ایي ٍظ هزٍج ٍ آهَسش یزیِخ یّب یتفعبل

هحتزم آى ًْبد  یياس جبًت هسئَل یعتعج یهزثَط ثِ پبمسبس یشاتٍ تجْ یلگلونبى، ٍسب یآهذُ ثب ضْزدار عول ثِ یّوبٌّگ ضوي

 ثپزداسد.  سیست یظالسم در راثغِ ثب هطنالت هح یحبتخَاّذ ثَد تب ثِ تَض یبىّوزاُ داًطجَایي ضْز، ٍ هعبٍى ضْزدار ضَد  هی یيتبه

اس هحل سبسهبى ثب اتَثَس حزمت مزدُ ٍ پس اس رسیذى ثِ هقصذ، هسیز هیذاى اهبم حسیي گلونبى ثِ سوت سذ  0330داٍعلجیي سبعت 

 گزدًذ. هی ثِ هحل سبسهبى داًطجَیبى ثبس 11مٌٌذ. ایي ثزًبهِ ثب صزف ًْبر خبتوِ یبفتِ ٍداًطجَیبى در سبعت  رٍدخبًِ را پبمسبسی هی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حبضیِ رٍدخبًِ ضْز گلونبى   مکان اجرا : 1/0/13۳۱ : زمان اجرا

 89های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 30 شماره :

 21/6/۳۱ تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


