تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :
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ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشوضی
عنوان طرح:

دسیای خان

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی داًشجَیاى تا پتاًسیل ّای گشدشگشی طثیؼی ایشاى ٍ هؼشفی جایگاُ وَیش ٍ وَیشًَسدی دس صٌؼت تَسیسن
تمَیت سٍحیِ حفاظت اص هیشاث صیستی ٍ هٌاتغ طثیؼی هَجَد دس وَیش ٍ ایجاد سٍحیِ ًشاط دس تیي داًشجَیاى
خالصه طرح :
ایشاى ػالٍُ تش هیشاث غٌی فشٌّگی ،تِ لحاظ طثیؼی ًیض داسای پذیذُّای جزاب ،هتٌَع ٍ تیًظیشی اص جولِ وَیش ،تیاتاى ،وَُ ،دسیا ٍ دشتّای
دلاًگیض هیتاشذ وِ سفشّای تخصصی ٍ ػلوی آهَصشی داًشجَیاى تِ ایي هٌاطك هیتَاًذ هٌشأ اثشات هثثت فشاٍاًی تشای آًاى تاشذ .دس اداهِ طشح
دسیای خان وِ سال ّای گزشتِ ًیض تا حضَس تیش اص ً 200فش اص داًشجَیاى دس وَیش فذیشِ ًیشاتَس ٍ تیش اص ً 800فش اص داًشجَیاى دس وَیش هصش
تشگضاس شذ ،اهسال ًیض دس ًظش داسین تا ایي طشح تشًذ سا دس سطح داًشگاُ ّای هشْذ دس ّواى وَیش هشوضی ایشاى ٍ دس سٍستای هصش ( 45ویلَهتشی
ششق شْشستاى جٌذق) تشگضاس ًوایین .دس ایي طشح پس اص فشاخَاى ٍ ثثتًام اص داًشجَیاى ،ػاللِ هٌذاى دس اسدٍیی سِ سٍصُ اص ایي وَیش تاصدیذ
خَاٌّذ وشد .سؼی خَاّذ شذ تا ػالٍُ تش تاصدیذ ،اهىاى سصذ ستاسگاى دس شةً ،شستی وَتاُ ٍ ػلوی دستاسُ وَیش ،پیادُسٍی دس سهل ،اجشای هَسیمی
سٌتی ٍ آتش تاصی ًیض تشای ششوت وٌٌذگاى فشاّن ًوایین .تا تَجِ تِ ّضیٌِ ّای ثاتت ایي طشح (خَدسٍی ّوشاُ ،تلسىَج ،آتش تاصی ٍ  ،)...چٌاًچِ
اهىاى تشگضاسی دٍ اسدٍ ٍیژُ داًشجَیاى دختش ٍ پسش فشاّن شَد هضیذ اهتٌاى خَاّذ تَد .الصم تِ روش است تا تَجِ اهىاًات ون هٌطمِ ٍ دٍسی اص
اهىاًات شْشی ٍ ّوچٌیي تجشتِ سال گزشتٍِ ،جَد خَدسٍی سَاسی تشای پشتیثاًی ضشٍسی تِ ًظش هی سسذّ .وچٌیي تا تَجِ تِ فضای غیش
فشٌّگی هٌاطك وَیشی دس سٍصّای پایاًی ّفتِ ،پیشٌْاد هی شَد ایي اسدٍ دس سٍصّای هیاًی ّفتِ تشگضاس شَد .پیش تیٌی هی شَد ً 200فش اص
داًشجَیاى دختش ٍ ً 40فش اص داًشجَیاى پسش دس ایي طشح حضَس یاتٌذ.
هسیش ٍ تشًاهِ پیشٌْادی اسدٍ
تاسیخ

سٍص ّفتِ

تَضیحات

98/8/28

سِ شٌثِ

ساػت  17حشوت اص هشْذ تِ سوت شْشّای طثس ،خَس ٍ تیاتاًه ٍ سٍستای هصش

98/8/29

چْاسشٌثِ

ٍسٍد تِ سٍستای هصش ،وَیشگشدی ،شتشسَاسی ،سافاسی ،آتش تاصی ،سصذ ٍ  ، ...اسىاى دس واسٍاًسشای هصش

98/8/30

پٌج شٌثِ

صشف صثحاًِ ،حشوت تِ سوت طثس ،تاصدیذ اص دسیاچِ ًوه ،صشف ًْاس ،سسیذى تِ هشْذ تا ساػت 24

98/9/5

سِ شٌثِ

ساػت  17حشوت اص هشْذ تِ سوت شْشّای طثس ،خَس ٍ تیاتاًه ٍ سٍستای هصش

98/9/6

چْاسشٌثِ

ٍسٍد تِ سٍستای هصش ،وَیشگشدی ،شتشسَاسی ،سافاسی ،آتش تاصی ،سصذ ٍ  ، ...اسىاى دس واسٍاًسشای هصش

98/9/7

پٌج شٌثِ

صشف صثحاًِ ،حشوت تِ سوت طثس ،تاصدیذ اص دسیاچِ ًوه ،صشف ًْاس ،سسیذى تِ هشْذ تا ساػت 24

زمان اجرا :

 98/8/28تا 98/8/30

مکان اجرا :

وَیش هصش

