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  كانون اردوهاي جهادي مجري طرح:
  

  )شاجروستاي ( 12مهرباران   عنوان طرح:
  
   اجتماعت و سياس                     علم و انديشه             كتاب و كتابخواني            قرآن و دين       سرفصل فعاليت:

   فوق برنامه        گردشگري علمي فرهنگي            محروميت زدايي              هنر و ادب                            
  

   اهداف طرح :
  مناطق محرومتحصيلي و هنري مذهبي، بهداشتي،استفاده از توانايي هاي دانشجويي در افزايش سطح آگاهي هاي

  سازي فضاهاي روستايي  در توانمندسازي و بهاستفاده از توانايي هاي اجرايي جوانان 
  با حضور داوطلبانه دانشجويان در روستاي آنها زلزله زده ايجاد حس اعتماد و خودباوري در روستاييان

 آشنايي دانشجويان با كانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجويان
  

   :خالصه طرح
كه برنامه هاي جهادي در روستاهاي محروم استان خراسان  و شهر ري ع) در تهرانبا رايزني هاي انجام شده با موسسه خيريه امام علي (

جنوبي برگزار مي كنند و متولي غيردولتي ستاد توانمند سازي روستاهاي محروم مي باشند و همچنين پس از همكاري موفق انجام شده 
را بـه عنـوان    قـائن شهرسـتان   شرقي جنوبكيلومتري  70در  شاجبراي سال آينده روستاي  91و  90، 89هاي  سال نوروز تدر تعطيال

از جمله شاج از توابع زهان و مركز زلزله اخير قائنات بوده است. اين روستا روستاي  آينده انتخاب كرده ايم.تعطيالت نوروز منطقه هدف 
در زلزلـه اخيـر اغلـب خانـه هـاي       .دنفر دار 170خانوار، جمعيتي نزديك به  45بوده كه با حضور  بخش زيركوهمحروم ترين روستاهاي 

روستايي با توجه به ساختارهاي قديمي و بافت فرسوده تخريب شده است كه در حال حاضر با كمك مسئوليت استاني و مشاركت بسيار 
بـه همـين    نفر تلفات جاني داشته ايم كـه تمامـا متعلـق    5جدي اهالي در حال بازسازي مي باشد. الزم به ذكر است در زلزله اخير تنها 

عملكرد مناسـب   با بررسي هاي انجام شده و با توجه به روستا و از يك خانواده بوده اند. با توجه به شرايط روحي نامناسب اهالي روستا و
فعاليـت در زمينـه هـاي فـوق     ، سال هاي گذشته در زمينه هاي آموزشي هنري، تحصيلي، بهداشتي، مذهبي و فوق برنامهدر دانشجويان 

 دعوت به عمل خواهـد آمـد.   فوق الذكرلذا در فراخوان هاي اوليه از دانشجويان جهت آموزش هاي  دستور كار قرار گرفته است. الذكر در
كه اكثر آنها را خواهران تشكيل نفره  10الب گروه هاي قكاروان هاي اعزامي در پيش بيني مي شود با ثبت نام از دانشجويان عالقه مند، 

شايان ذكر است كليه امكانات  اعزام شوند. شاجبه روستاي فروردين سال آينده  13اسفند جاري تا  25از ه هفته در طول سخواهند داد، 
تـامين  (ع) به صورت مجزا و مناسب  توسط خيريه امام علي ،در روستاي مذكور اقامتمورد نياز براي اقامت و تغذيه دانشجويان در طول 

  توجه به ميزان مشاركت دانشجويان در اين طرح به شرح ذيل خواهد بود :با زمانبندي اوليه اجرايي  خواهد شد.
 ) 12/11/91الي  1/11/91شناسايي اوليه، بازديد از روستا و تعيين دقيق سرفصل هاي فعاليت(  
 3/12/91الي  23/11/91( از داوطلبان فراخوان اوليه ثبت نام(  
 10/12/91الي  5/12/91توجيهي و هماهنگي نهايي ( تعيين ليست قطعي نفرات اعزامي و برگزاري جلسات(  
  13/1/92الي  6/1/92    -   5/1/92الي  29/12/91   -   29/12/91الي  24/12/91( در سه گروه به منطقه هدف دانشجوياناعزام( 

 در سـال آينـده   ه، طرح تكميلي آنبهار آيندفعاليت مستمر در آنجا در الزم به ذكر است در صورت نياز به زمان بيشتر در اجراي طرح و 
  ارائه خواهد گرديد.

   قائناز توابع  شاجروستاي   مكان اجرا :  92و بهار  91اسفند   زمان اجرا :

  91 سال هاي فرهنگيكوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجويان
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