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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 19
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر هرکس ػلوی کارتردی جْادداًشگاّی کاشور
عنوان طرح:

ّفتِ زًذگی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
گراهیذاشت ّفتِ هحیط زیست  ،فرٌّگ سازی تیش از پیش در زهیٌِ حفظ ٍ حراست از هَّثت ّاای اهْای در ایاي ّفتاِ  ،آشاٌایی
داًشجَیاى تَهی ٍ غیر تَهی تا هحیط زیست هٌطمِ
خالصه طرح :
در جلسِ هَرخ  11/2/11تا حضَر رئیس ادارُ هحیط زیست شْرستاى کاشور در هحل ادارُ هحیط زیست ،ترًاهِ ریسی اجرای ترًاهِ ّا
ٍ طرح ّای فرٌّگی ّفتِ هحیط زیست در کاشور تا ّوکاری سازهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی تِ ایي ترتیة هشخص گردیاذ کاِ در
ایي ّفتِ تواهی طرح ّای فرٌّگی ادارُ هحیط زیست تا هشارکت داًشجَیی سازهاى داًشجَیاى تاشذ ٍ هشارکت ٍ ّوکاری داًشجَیاى
ایي هرکس در طی ایي ّفتِ تا ًْادّای فرٌّگی شْرستاى ( شْرداری ،فرهاًذاری ،شَرای شْر ،ادارُ فرٌّاگ ٍ ارشااد اسا،هی ،ترتیات
تذًی ٍ  ) ...تِ اجرا درآیذ.
ترًاهِ ّای پیش تیٌی شذُ ترای ایي ّفتِ ػثارتٌذ از تثلیغات ٍ اط،ع رساًی در سطح شْرستاى ٍ داًشگاُ از طریك ًصة پارچِ ٍ تٌر ٍ
ارسال پیاهك ترای داًشجَیاى ٍ ػوَم هردم ،تازدیذ صثح ٍ ػصر از هَزُ حیات ٍحش ،ترگساری هساتمات فرٌّگی ،تْیِ ٍ تَزیغ ترٍشاَر
هرتثط تا ایي ّفتِ ،ترگساری جلسِ فرٌّگی ٍ تَجیْی ّوراّی تا طثیؼت ،کٌََّردی خاًَادگی ٍ پاکسازی کَّستاى ٍ سخٌراًی زیست
هحیطی در ّواى هکاىّ ،واٌّگی ٍ اجرای طرح تررسی ٍ احراز هؼایٌِ فٌی خَدرٍّای شْرستاى تا ّوکاری ًیرٍی اًتظاهی ٍ راٌّوایی
ٍ راًٌذگی  ،ترگساری جلسِ ای ٍیژُ دّیاراى در جْت فرٌّگ سازی ٍ جلَگیری از شکار ٍ صیذ در رٍستاّای هٌطمِ  ،تازدیذ از هٌااطك
طثیؼی ٍ حفاظت شذُ کِ اکثر آًْا تا هشکارت داًشجَیاى اجرا خَاّذ شذ.

زمان اجرا:

ّفتِ اٍل خرداد

مکان اجرا :

سطح شْر کاشور

