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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 39
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشوضی ٍ هشوض ػلوی واستشدی واضوش
عنوان طرح:

دسیای خان

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تا پتاًسیل ّای گشدضگشی تَهی استاى ٍ هؼشفی جایگاُ وَیش ٍ وَیشًَسدی دس صٌؼت تَسیسن
تمَیت سٍحیِ حفاظت اص هیشاث صیستی ٍ هٌاتغ طثیؼی هَجَد دس وَیش
ایجاد سٍحیِ ًطاط دس تیي داًطجَیاى ٍ آضٌایی داًطجَیاى ػاللِ هٌذ تا وَیش ٍ پتاًسیل ّای آى
خالصه طرح :
ایشاى ػالٍُ تش هیشاث غٌی فشٌّگی ،تِ لحاظ طثیؼی ًیض داسای پذیذُّای جزاب ،هتٌَع ٍ تیًظیشی اص جولِ وَیش ،تیاتاى ،وَُ ،دسیا ٍ
دضتّای دلاًگیض هی تاضذ وِ سفشّای تخصصی ٍ ػلوی آهَصضی داًطجَیاى تِ ایي هٌاطك هیتَاًذ هٌطأ اثشات هثثت فشاٍاًی تشای
آًاى تاضذ .دس اداهِ طشح دسیای خان وِ ساتمِ اجشای آى دس هشوض گشدضگشی ،تا ػٌَاى طشح وَیشًَسدی ٍ وَیشضٌاسی داًطجَیاى
وطَس ٍجَد داضتِ است ٍ تاوٌَى  6هشحلِ اص آى دس وَیشّای سوٌاى ،هشًجاب واضاى ،ضْذاد وشهاى ٍ هصش اصفْاى تشگضاس ضذُ است،
دس ًظش داسین تا استفادُ اص پتاًسیل ّای تَهی خشاساى سضَی ،ایي طشح سا دس سطحی هحذٍد تشای داًطجَیاى داًطگاُ ّای هطْذ
تشگضاس ًوایین .تا تَجِ تِ تاصدیذ ٍ ضٌاسایی صَست گشفت ِ ،وَیش فذیطِ (ًیطاتَس) تِ ػٌَاى هٌطمِ ّذف ایي طشح تشگضیذُ ضذُ است .دس
ایي طشح پس اص فشاخَاى ٍ ثثتًام اص داًطجَیاى  ،ػاللِ هٌذاى دس اسدٍیی یىشٍصُ اص ایي وَیش تاصدیذ خَاٌّذ وشد .سؼی خَاّذ ضذ تا
ػالٍُ تش تاصدیذ ،اهىاى سصذ ستاسگاى دس ضةً ،طستی وَتاُ ٍ ػلوی دستاسُ وَیش ،پیادُسٍی دس سهل ،اجشای هَسیمی سٌتی ٍ آتص تاصی
ًیض تشای ضشوت وٌٌذگاى فشاّن ًوایین .الصم تِ روش است تا تَجِ ػاللِ هٌذی داًطجَیاى هشوض ػلوی واستشدی واضوش ،ایي طشح تِ
صَست ّوضهاى تشای داًطجَیاى هطْذ ٍ واضوش تشگضاس خَاّذ ضذ.
معرفی روستای فدیشه
فذیطِ اص هسیش جادُ هطْذ تِ تْشاى (ًیطاتَس تِ سثضٍاس) دس  45ویلَهتشی جٌَب غشتی ضْش ًیطاتَس ٍالغ ضذُ است .دس سی ویلَهتشی جٌَب غشب
ًیطاتَس ٍ دس هحل سٍستای حسي آتاد ساالس اص تَاتغ تخص هشوضی ضْشستاى فیشٍصُ جادُ آسفالتِ سٍستایی دس سوت چپ جذا ضذُ وِ تا ػثَس اص
سٍستا ّای وفىی ٍ سّي واسیض اص ضْشستاى فیشٍصُ ٍ ،اسد سٍستای ًَآتاد اص تَاتغ تخص هیاى جلگِ ًیطاتَس ضذُ ٍ سپس تا ػثَس اص پل تضسي سٍی
سٍدخاًِ فصلی والطَس ًیطاتَس تِ فذیطِ هی سسذ .فاصلِ فذیطِ اص جادُ اتَتاى هطْذ تِ تْشاى حذٍد  14ویلَهتش است .حشم اهاهضادُ ػثذاهلل (ع) اص
پسشاى اهام صیي الؼاتذیي (ع) دس یه ویلَهتشی غشب سٍستا دس هسیش جادُ حسیي آتادجٌگل ٍالغ ضذُ است .پاسگاُ اًتظاهی دّستاى غضالی دس
حاضیِ جٌَتی سٍستای فذیطِ ٍ تش سش چْاسساّی وِ فذیطِ سا تِ سٍستا ّای حسیي آتاد جٌگل ،ضْش آتاد ٍ چاُ ساالس ٍالغ ضذُ ٍ اهٌیت دس
هٌطمِ سا تاهیي هی وٌذ .تش اساس اطالػات ایي ایستگاُ وِ دس سال  1375ایجاد ضذُ است  ،هیضاى تاسش هیاًگیي ساالًِ دس فذیطِ حذٍد 160
هیلیوتش هی تاضذ وِ ووتش اص هیضاى هتَسط وطَس (حذٍد  250هیلیوتش) است ٍ ًطاًگش ضشایط ًیوِ تیاتاًی دس فذیطِ ٍ دّستاى غضالی است .هیضاى
تثخیش ساالًِ تِ  2800هیلیوتش هی سسذ وِ ًطاًگش خطىی صیاد َّا هی تاضذ.
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وَیش سٍستای فذیطِ

