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 دفتش خَابگاُ فجش مجری طرح:

 

 با طبیؼت دس طبیؼت عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتابخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 گستشش فشٌّگ حفاظت اص هحیط صیست

 پاکساصی طبیؼت ییالقات حاضیِ ضْش هطْذ
 

  : خالصه طرح

شدم دس طبیؼت، هتاسفاًِ ضاّذ آى ّستتین کتِ بتا بتی یتَجْی      دس ایام بْاس ٍ فصل صیبایی طبیؼت ٍ ّوضهاى با گستشش حضَس ػوَم ه

اًذکی اص گشدضگشاى دس حفظ هحیط ّای طبیؼی، هحیط صیست اطشاف ها کِ هیشاث گزضتگاى ها بَدُ ٍ بایذ آًشا بشای ًستل آیٌتذُ ًیتض    

دفتتش هشکتض ػلوتی کتاسبشدی      خَابگتاُ فجتش بتا ّویتاسی    دفتتش ستاصهاى داًطتجَیاى    حفظ کٌین، اًذک اًذک سٍ بِ ًابَدی هی سٍد. لزا 

ستاصهاى هحتیط   دس ًظتش داسد بتا ّویتاسی    اطشاف هطْذ، ٍ فضای سبض  هٌابغ طبیؼی ٍ گستشش دس ساستای حفظ جْادداًطگاّی هطْذ

با اػالم فشاخَاى ػوَهی دس سطح داًطگاُ ّای هطْذ )فشدٍسی، ػلوی کتاسبشدی ٍ ػلتَم   ، ٍ هشکض هطاٍساى جَاى ضْشداسی هطْذ صیست

هحتیط  اص ، فشٌّتگ حفاظتت   (یالقات اطشاف هطْذ )ٍکیل آباد، هٌطقِ ٍیشاًی، ّفتت حتَ   پاکساصی فضاّای طبیؼی یوي ضپضضیی( 

 دػَت بِ ػول خَاّذ آهذ.داًطجَیاى ًیض ضایاى رکش است بشای ضشکت دس ایي طشح اص سایش دفایش ساصهاى  صیست سا یشٍیج ًوایذ.

اًطجَیاى دس ایي طشح ضشکت ًوایٌذ ٍلی دس صَست افضایص استقبال داًطجَیی، با ّویاسی ضتْشداسی  ًفش اص د 100پیص بیٌی هی ضَد 

 هطْذ، اهیاى حضَس یؼذاد بیطتشی اص داًطجَیاى ًیض دس ایي طشح فشاّن خَاّذ گشدیذ.

ٍکیل آباد ٍ ٍیشاًتی بشگتضاس    ًفش اص داًطجَیاى دس هٌطقِ 100ّوچٌیي الصم بِ رکش است سال گزضتِ ًیض طشحی هطابِ با حضَس بیص اص 

 گشدیذُ بَد. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ّفت حَ  ٍ ٍکیل آباد ،سٍستای ٍیشاًی   مکان اجرا : 22/2/21 زمان اجرا :

 19 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 21 شماره :

 11/2/21 تاریخ :

 دًذاس پیوست :

 


