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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 29
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز خَاثگبُ فجز
عنوان طرح:

ثب لزآى در طجیعت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی ّزچِ ثیشتز داًشجَیبى ثب هفبّین عویك لزآًی در لبلجی جذیذ ٍ جذاة
خالصه طرح :
در پی ثزگشاری هَفك سلسلِ اردٍّبی ثب لزآى در طجیعت در ثْبر س بل ّبی گذشتِ ٍ استمجبل داًشجَیبى ٍ هسئَالى داًشگبُ اس ثزگشاری
اردٍّبی ایٌچٌیٌی ،در ًظز دارین تب ثب ّوکبری هَسسِ تذثز در لزآى ٍ هعبًٍت فزٌّگی داًشگبُ فزدٍسیی هشیْذ 2 ،اردٍی هجیشا را ًییش
ثزای داًشجَیبى دختز ٍ پسز داًشگبُ فزدٍسی ،علَم پششکی ٍ علوی کبرثزدی جْبدداًشگبّی در سبل جبری ًیش ثزگشار ًوبیینّ .یذ اس
ثزگشاری ایي اردٍّب ثْزُ هٌذی داًشجَیبى اس هفبّین لزآًی در ثستز طجیعت سیجبی ثْبر است .شیَُ اجزایی ثذیي تزتیت است کِ پی اس
اعالم فزاخَاى عوَهی ،داًشجَیبى عاللِ هٌذ ثزای شزکت در اردٍ ثجت ًبم خَاٌّذ کزد ٍ در دٍ ّفتِ پیبپی در رٍسّبی پٌجشٌجِ در اییي
اردٍّب شزکت خَاٌّذ کزد .جلسبتی تفسیزی کِ ثِ هذت  2الی  3سبعت در طی اردٍ ثزگشار خَاّذ شذّ ،وبًٌذ کالس آهَسشیی ثیَدُ ٍ
شزکت کلیِ داًشجَیبى در آى الشاهی هی ثبشذ .پ اس ثزگشاری جلسِ ٍ صز ًْبر ًیش داًشجَیبى هی تَاًٌیذ اس طجیعیت اطیزا هشیْذ
ثْزُ هٌذ شًَذ .ثب رایشًی ّبی صَرت گزفتِ ثب آلبی دکتز اسوبعیل سادُ (عضَ ّیئت علوی گزٍُ لزآى ٍ حذیث داًشگبُ فزدٍسی هشیْذ
ٍ جٌبة آلبی الْی (هذیز هَسسِ تذثز در لزآى  ،یکی اس کبرشٌبسبى حَسٍی ایي هَسسِ ثِ عٌَاى کبرشٌبس ٍ سخٌزاى ّویزاُ اییي اردٍ
خَاّذ ثَد .پیش ثیٌی هی شَد در ّزیک اس اردٍّب ً 40فز اس داًشجَیبى عاللِ هٌذ ثجت ًبم ًوبیٌذ.
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ییاللبت طجیعی اطزا هشْذ

