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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًشکذُ هٌبثع طجیعی ٍ هحیط زیست
عنوان طرح:

هعرفی ٍ ًقذ ٍ ثررسی کتبة داًش هحیط زیستی از داًبیی تب تَاًبیی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ترٍیج فرٌّگ کتبثخَاًی در ثیي داًشجَیبى
هطرح کردى چبلشّبی طجیعت ٍ هحیط زیست ٍ پرداختي ثِ رفع آىّب

خالصه طرح :
تَجِ ٍ ضرٍرت پرداختي ثِ اّویت هحیط زیست ثِ عٌَاى سرهبیِ غیرقبثل ثبزگشت ثِ چرخِ طجیعت ٍ زًذگی ،غیرقبثل اًکبر است.
رًٍذ ثیرٍیِ رشذ حیبت ثشری از یک سَ ،دست درازی ثیش از حذ ثِ هٌبثع طجیعی ٍ افسٍىخَاّی اًسبىّب از سَی دیگر ،چْرُ طجیعت
کرُ زهیي را رٍ ثِ ًبثَدی کشبًذُ است .شبیذ فکر کٌین ایي ٍظیفِ فعبالى هحیط زیست است کِ هحیط زیست را حفظ کٌٌذ اهب
ًویتَاًین ثِ ایي ثْبًِ از زیر ثبر هسئَلیت شبًِ خبلی کٌین ایي ٍظیفِ ّوِی هبست کِ جلَی تخریت زهیي ٍ طجیعت را ثگیرین هب کِ
سبکٌیي ایي کرُ خبکی ّستین ٍ ثَد ٍ ًجَدهبى در گرٍ حفبظت از زهیي است پس الزم است کِ ّر چِ سریعتر اقذاهبتی ثرای جلَگیری
از ًبثَدی ایي خبًِی زیجب ٍ اهي اًجبم دّین.
ثیتردیذ اقذام ٍ اجرای ّرگًَِ ثرًبهِ در جْت حفبظت از هحیط زیستً ،یبز ثِ داًش کبفی ٍ شٌبخت عوَم افراد از هحیط زیست ٍ
آالیٌذُ ّبی آى دارد ثب تَجِ ثِ خطری کِ هحیط زیست را تْذیذ هیکٌذّ ،وگبى ثبیذ «ّن زیستی ثب طجیعت» را ثیبهَزین .در ّویي
راستب ثر آى شذین تب در جلسِای ثِ هعرفی کتبة «داًش هحیط زیستی از داًبیی تب تَاًبیی» ًَشتِی دکتر هْذی کالّی ثپردازین .ایي
کتبة ثِ ثررسی چبلشّبی هحیط زیستی ٍ آشٌبیی اًسبى ثب آىّب ٍ ارائِ راّکبر پرداختِ است .در ایي جلسِ ًَیسٌذُ کتبة ،دکتر
مهدی کالهی (عضَ ّیئت علوی داًشکذُ هٌبثع طجیعی ٍ هحیط زیست) جْت هعرفی کتبة حضَر خَاٌّذ داشت ٍ ّوچٌیي ثرای
ًقذ ٍ ثررسی هحتَای کتبة از ثعذ اًسبًی ٍ هحیط زیستی از دکتر حمداله سجاسی قیداری (عضَ ّیئت علوی داًشکذُ ادثیبت ٍ
علَم اًسبًی) ٍ دکتر آوا حیدری (عضَ ّیئت علوی داًشکذُ هٌبثع طجیعی ٍ هحیط زیست) دعَت ثِ عول آٍردین.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

سبلي شَرا داًشکذُ هٌبثع طجیعی ٍ هحیط زیست

