
به نام خداوند جان و خرد

 ...

ستاد مرکزي سازمان دانشجویان:مجري طرح

فانوس:عنوان طرح

سیاست و اجتماععلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیدین و قرآن:سرفصل فعالیت

فوق برنامه گردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییادب و هنر
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)فعال خیریه و فرهنگی(علیرضا نبی دکتر :مهمان مدعو معرفی فعالیت هاي خیریهو سخنرانی همایش: نوع برنامه
مفی تئاتر دانشکده علوم پایهآ:مکان اجرا 19/12/92:زمان اجرا 

:اهداف طرح 
آگاه سازي دانشجویان نسبت به محرومیت و مسئولیت آنان در این زمینه

معرفی فعالیت هاي گروه هاي خیریه و جذب نیرو به منظور گسترش فعالیت هاي آموزشی و فرهنگی در مناطق محروم

:خالصه طرح
یم بی شک نمی توان وجود خانواده هایی که از برخی بی عدالتی هاي جامعه دچار مشکالت فراوانی شده اند در جامعه اي که سخن از عدالت می گوی

اگرچه با توزیع غذا و مایحتاج روزانه . خانواده هایی که دچار انواع فقر گردیده و حتی در بعضی موارد از تهیه قوت روزانه خود نیز عاجزند. را انکار کرد
همی، هرچند زود گذر، بر درد آنها گذاشت، ولی بی شک اصلی ترین مساله و عامل این گونه مـسائل در جامعـه مـا، فقـر جهـل و          آنها شاید بتوان مر   

البته نباید منکر این مساله شد که بدون تأمین برخی نیازهاي اولیه زندگی، ریـشه کنـی ایـن فقـر                   . نادانی یا همان به اصطالح فقر فرهنگی می باشد        
بـدین ترتیـب   . لذا بر این باوریم که رفع این نیازهاي اولیه باید به همراه رفع مشکالت فرهنگی و ریشه کنی فقر فرهنگـی باشـد                    . دغیرممکن می باش  

فعالیت هاي فرهنگی و آموزشی و خدمات مددکاري       89بخش دانشجویی موسسه خیریه گلزار علوي از سال         جمعی از اعضاي سازمان دانشجویان در       
نش آموزان مستعد محروم و خانواده هاي آنان در منطقه شهرك شهید رجایی و باهنر شهر مشهد شروع کرده است و در حال حاضر خود را بر روي دا

لذا با توجه بـه ایـام هفتـه نیکوکـاري و گـسترش فعالیـت هـاي خیریـه در بـین عمـوم مـردم و            .قرار دارنداین فعالیت ها خانواده تحت پوشش  18
دانشجویان را بیشتر با این فعالیـت هـا آشـنا    جذب نیرو و گسترش فعالیت ها،در نظر داریم تا با برگزاري همایشی با هدف  در این راستا    دانشجویان،  

دانـش آمـوزان   گروه سـرود  پیرامون فعالیت هاي خیریه و اجراي ) فعال خیریه و فرهنگی(عالوه بر سخنرانی دکتر علیرضا نبی       در این همایش  . کنیم
امید است با برگزاري این طرح، دانشجویان بیشتري با این فعالیت ها آشـنا         . ، از دانش آموزان برتر تحت پوشش این گروه نیز تقدیر خواهد شد            واناشن

.شده و فعالیت هاي اینچنینی در دانشگاه گسترش یابد
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