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فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
همچنین چگونگی حفظ آندر زمینه مسائل مربوط به محیط زیست وافزایش آگاهی دانشجویان 

:خالصه طرح
عـدم  کمبود آگاهی رسـانی بـه دانـشجویان در ایـن زمینـه،     رنگ شدن مسائل زیست محیطی، باتوجه به اهمیت حفظ محیط زیست، کم      

نیاز اطالعاتی دانشجویان، همچنین در راستاي فرهنگ سازي زیست محیطـی،  ،در نتیجه آندر این زمینه در دانشگاه و    انتشار نشریه اي    
زیست محیطـی و بـا اسـم نگـاه          نامه تحلیلی با موضوع فرهنگی    تصمیم به نگارش یک گاه    به درخواست تعدادي از دانشجویان دانشکده،     

مطالبی که قرار است در این گاهنامه نوشته شود همگی با یک موضوع محوري یعنی فرهنـگ سـازي در زمینـه محـیط                        .سبز گرفته شد  
هـا  کالسگاهنامهانتخاب قالب دلیل اصلی   . شودرا نیز شامل می   ...هاي فرعی از قبیل معرفی اکوتوریسم و      البته بخش  ،باشدزیست می 

چارچوب کلی نگاه سبز که قرار اسـت در چـاپ هـر شـماره ثابـت                 . باشدو برنامه هاي متفاوت اعضاي گروه و دشواري هماهنگی آنها می          
:یل استذباشد به شرح 

اخبار و سخن سردبیرتیتر ، مشخصات گاهنامهاسم، لگو و :صفحه اول
با موضوع کلی نشریه در هر شمارهاخبار متناسب: سوموم ودصفحه 

و شناسنامه، جمالت آموزنده معرفی کتابمصاحبه،:صفحه چهارم 
نفر از دانشجویان به صورت جدي با این نـشریه در حـال              10و بیش از    ) عضو هیئت علمی دانشکده   (الزم به ذکر است آقاي دکتر اکبري        

چنانچه استقبال دانشجویان از این نشریه مناسب باشد،        . نتشار آن اخذ شده است    همکاري هستند و مجوزهاي الزم اط دانشگاه نیز براي ا         
.آمادگی براي انتشار شماره هاي بعدي آن به صورت منظم وجود دارد که طرح آن متعاقبا در ترم آینده ارسال خواهد شد

همچنین سایر دانشکدههادانشکده منابع طبیعی و:مکان اجرا 93دهه اول خرداد :زمان اجرا

93هاي فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
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