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:داف طرح اه
ترویج کار خیر و تقویت روحیه کار گروهی و نوع دوستی و مهرورزي در میان دانشجویان

مرعفی کانون اردوهاي جهادي سازمان دانشجویان و جذب دانشجویان عالقه مند

:خالصه طرح
.از صاحب خود دور می کندکار خیر و صدقه، فقر را می برد، بر عمر می افزاید و هفتاد مرگ بد را : )ع(امام باقر 

ویژه در میان نسل جوان، بر آن شدیم تـا      ه  با توجه به تاکید فراوان دین مبین اسالم بر ترویج کار خیر در جامعه و ضرورت گسترش آن ب                  
وزي، بـه  ، امکان مشارکت دانشجویان در اهداي لباس و فروش محصوالت نـور 1392با برگزاري بازارچه خیریه اي در روزهاي پایانی سال         

الزم به ذکر است برنامه ریزي این طرح پس از برگزاري جلساتی با اعضا دفتر   . نفع آسایشگاه معلولین حرکتی فیاض بخش را فراهم آوریم        
. دانشکده پزشکی و نیز حضور در آسایشگاه فیاض بخش و بررسی نیازهاي این مرکز به انجام رسیده است :ر می باشداهداف این بازارچه خیریه به شرح زی	

بازارچه و تقویت روحیه کار جمعی و گروهیمند در جهت برگزاريه استفاده از پتانسیل دانشجویان عالق
معرفی گروه اجرایی بازارچه و جذب نیروي جدید براي فعالیت هاي آتی گروه
از طریق جذب خیرینتالش در جهت خود کفایی و حفظ استقالل مالی گروه
مینه برگزاري بازارچه خیریهکسب تجربه الزم در ز
جمع آوري لباس با فراخوان مشارکت دانشجویان براي معلولین حرکتی آسایشگاه فیاض بخش
    بهمراه آش یـا  ) سبزه، ماهی و سایر نمادهاي سفره هفت سین، تهیه شده توسط تیم اجرایی بازارچه            (فروش محصوالت نوروزي

شعدسی به نفع معلولین حرکتی آسایشگاه فیاض بخ
تیم اجراییيایجاد مکانی شاد و دوستانه و تقویت حس نوع دوستی و ایثار و مهرورزي در میان دانشجویان و اعضا

با توجه به اهداف سعی میشود در تهیه اقالم فروشی بازارچه، حتی االمکان از ابتکارات افراد گروه استفاده شود و اجناس تنهـا در صـورت         
.نیاز خریداري گردد

92سالهاي فرهنگیه نوشت طرحکوتا
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