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  كانون اردوهاي جهادي مجري طرح:
  

  )5همايش مهرباران منطقه اي (  عنوان طرح:
  
   سياست و اجتماع                     علم و انديشه             كتاب و كتابخواني            دين و قرآن       سرفصل فعاليت:

  فوق برنامه         گردشگري علمي فرهنگي            محروميت زدايي              ادب و هنر                            
  

  اهداف طرح :
 با تجربه جديد و گروه هاي انتقال تجربيات بين گروه هاي وفعال در حوزه محروميت زداييي دانشجوييگروه ها شناساييثبت و

 هرچه هدفمندتر شدن فعاليت هاي دانشجويي گروه هاي فعال در حوزه محروميت زدايي برايآموزشي  كارگاه هايبرگزاري 

  معرفي گروه هاي دانشجويي فعال و دستاوردهاي آنها به مردم، خيرين و مسئولين شهري و استاني
  

  : خالصه طرح
به صورت ساليانه تحت عنوان مهرباران و با هدف هم و به همت سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي، سلسله همايش هايي 1384از سال

انديشي گروه هاي دانشجويي فعال در زمينه محروميت زدايي در سه حوزه خيريه، جهادي و امدادي برگزار ميشد. با وجود نكات مثبـت  
ت و مناطق هدف متفاوت گـروه  بسياري كه در اين برنامه ها وجود داشت، تعداد زياد شركت كنندگان و همچنين تنوع زمينه هاي فعالي

هاي مخاطب، باعث مي شد كه از كيفيت اجرايي برنامه ها و هدفمندي آنها كاسته شود. يكي از راهكارهايي كه براي حـل ايـن مشـكل    
مناسب به نظر مي رسيد، تقسيم اين نشست ها به بخش هاي كوچكتر در مناطق مختلف كشور و به تفكيك مشـابهت زمينـه و منطقـه    

عاليت گروه ها مي بود. در اين حالت گروه هايي كه در يك منطقه فعاليت داشتند با صرف هزينه هاي معنوي و مـادي كمتـر بـا    هدف ف
تـاكنون، چهـار دوره از    1386يكديگر آشنا شده و همچنين زمينه تداوم همكاري آنها در آينده با سهولت بيشتري فراهم ميشد. از سال 

منطقه اي براي استان هاي خراسان رضـوي، شـمالي و جنـوبي در مشـهد مقـدس بـه همـت سـازمان          همايش هاي مهرباران به صورت
دانشجويان جهاددانشگاهي مشهد، دبيرخانه تدبير و گروه هاي فعال مشهدي برگزار شده است كه نقش موثري در تـداوم فعاليـت هـاي    

  اينچنيني در سطح استان و به خصوص شهر مشهد داشته است.
نتايج مثبت برگزاري چهار دوره پيشين اين طرح، سازمان دانشجويان جهاددانشگاهي مشهد در نظر دارد تـا بـا رفـع نقـايص     با توجه به 

برنامه هاي گذشته و افزايش سطح كيفي برنامه هاي آموزشي، پنجمين دوره اين همايش را اجرا نمايد. در همين راستا در نظر اسـت تـا   
شي جدا شود، بدين ترتيب كه نمايشگاه و نشست هاي انتقال تجربيات در يك بازه كوتاه مدت در بخش نمايشگاهي از نشست هاي آموز

پيش بيني اسفند برگزار شود تا سبب آشنايي مسئولين دانشگاهي و شهري و عموم مردم با گروه هاي فعال در اين زمينه شود.  دومدهه 
گـروه در ايـن نمايشـگاه     10در اين حوزه در سطح استان خراسان، حداقل گروه فعال دانشجويي  15مي شود با توجه به حضور بيش از 

همچنين دوره هاي آموزشي در مرور زمان و تا پايان سال تحصيلي در پايان هفته ها برگزار شود تا امكان حضور مفيدتر و شركت نمايند. 
ن نشست ها در آينده و با مشخص شـدن سـخنرانان   (طرح هريك از ايبدون دغدغه هاي اجرايي براي اعضاي گروه هاي فعال فراهم شود

. بدين ترتيب كليه اهداف اين طرح در گذر زمان و با صرف هزينه كمتر (انساني و مادي) محقق خواهـد  به صورت مجزا ارائه خواهد شد)
تصويب شده  91ر سال ريال براي اجرا د 50.000.000شايان ذكر است طرح فوق جز طرح هاي مصوب دفتر مركزي بوده و با مبلغ شد. 
  است.

  محوطه بيروني دانشگاه فردوسي مشهد مكان اجرا : 91اسفند 14الي  10  :زمان اجرا
  

  91 سال هاي فرهنگيكوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجويان
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