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                            سیبست ٍ اجتوبع           ػلن ٍ اًذیشِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی دیي ٍ لرآى       :سرفصل فعالیت

      فَق ثرًبهِ             گردشگری ػلوی فرٌّگی               هحرٍهیت زدایی                            ادة ٍ ٌّر
 

:  اهداف طرح 

آشٌبیی داًشجَیبى ثب آسیت ّبی ػرفبى ّبی ًَظَْر، فراهبسًَری، فرلِ ظبلِ شیطبى پرستی ٍ ػالئن ٍ ًشبًِ ّبی آى 

جلَگیری از ًفَر ایي لجیل جریبًبت در ثیي داًشجَیبى ثب تبکیذ ثر داًشجَیبى خَاثگبّی 
 

 : خالصه طرح 

از آى جب کِ در سطح داًشگبُ ّبی شْرستبى کبشور ٍ شْرّبی اطراف از جولِ ثردسكي ، خلیل آثبد ٍ ریَش، ػالئن ٍ ًشبًِ ّبیی از 

ًفَر فرلِ شیطبى پرستی در داًشگبُ ّب ٍ داًشجَیبى دیذُ هی شَد، ثب تَجِ ثِ ٍرٍد داًشجَیبى جذیذ ثِ داًشگبُ ّب ٍ ثب ّذف همبثلِ ٍ 

هجبرزُ ثب ایي فرلِ، تصوین ثر آى شذ تب کبرگبّی آهَزشی ٍیژُ داًشجَیبى داًشگبُ ّبی ایي سِ شْرستبى در اثتذای ترم، از طریك 

سبزهبى داًشجَیبى جْبد داًشگبّی شْرستبى کبشور ثب ّوكبری فرهبًذّی اًتظبهی ٍ ادارُ فرٌّگ ٍ ارشبد اسالهی شْرستبى در 

ثِ ایي ترتیت کِ ثب ّوبٌّگی ثب ستبد فرهبًذّی اًتظبهی کبشور، یكی از کبرشٌبسبى آى ًْبد از فرهبًذّی . سطحی گستردُ ثرگسار شَد

استبى خراسبى رضَی جْت سخٌراًی در ایي راثطِ اػسام خَاّذ شذ تب طی کبرگبّی یك رٍزُ، آهَزشی در ایي راثطِ ثِ داًشجَیبى 

.  دختر ٍ پسر دادُ شَد

آیب هی داًیذ  )رًٍذ اجرایی ثذیي ترتیت خَاّذ ثَد کِ از پبًسدُ هْر هبُ تجلیغبت اجرایی ٍ زهبى ثرًبهِ ثب ًصت ثٌر ٍ ثرٍشَرّبی سئَالی 

در داًشگبُ ّبی آزاد،  (در جْت فؼبل کردى ارّبى داًشجَیبى پرسیذُ هی شَد...  چیست؟ هَسیمی آخرالسهبى چیست؟ ٍ 13راز ػذد 

پیبم ًَر، پرستبری ٍ جْبدداًشگبّی، آغبز شذُ ٍ از داًشجَیبى هتمبضی در ایي داًشگبُ ّب تَسط تشكل ّبی داًشجَیی ّوبى داًشگبُ 

. ثجت ًبم هی شَد تب ًشست ًْبیی در هحل سبلي سرٍ کبشور ثرگسار شَد
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