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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًطکذُ ػلَم ترثیتی
عنوان طرح:

سیٌوبیی ثب طؼن هْرثبًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
تمَیت رٍحیِ خیرخَاّی در داًطجَیبى ٍ ایجبد اًگیسُ در آًْب ثرای اًجبم اهَر خیرخَاّبًِ
کوک ثِ هَسسِ هحک ثرای تبهیي ّسیٌِ ّبی کَدکبى هجتال ثِ سرطبى
خالصه طرح :
هَسسِ خیریِ حوبیت از کَدکبى هجتال ثِ سرطبى (هحک) ًبم هَسسِ خیریِ ای است کهِ در سهب  1370ثهب ّهذ اصهلی حوبیهت از
کَدکبى هجتال ثِ سرطبى ٍ خبًَادُ ّبی آًْب در تْراى آغبز ثِ کبر کرد .ایي هَسسِ ثِ کَدکبًی کِ تب سمف  14سهب سهي دارًهذ کوهک
هیکٌذ .ثب ایي کِ ّستِ اصلی هَسسِ در تْراى ٍالغ ضذُ است ٍلی دایرُ خذهبت رسبًی آى توبم ایهراى اسهت .ایهي هَسسهِ ثهب جلهت
هطبرکت ّبی هردهی اػن از کبال ،خذهبتً ،مذی ٍ داًص فٌی ادارُ هی ضَد.
ثب تَجِ ثِ ًیبز ایي کَدکبى ثِ کوک ّبی هبلی ثر آى ضذین کِ طرحی خیریِ ثرای ایي کَدکبى در سطح داًطگبُ فردٍسهی اجهرا کٌهین.
ایي طرح ضبهل پخص فیلن ٍ فرٍش ثلیط ( ثِ هجلغ  5000تَهبى) ثِ ًفغ ایي هَسسِ هی ثبضهذ .توهبهی درآههذ حبصهل از ایهي کهبر ثهِ
هَسسِ هحک تؼلك هی گیرد .فیلن هَرد ًظر اًیویطي «ضص اثر لْرهبى» ( )6big heroسبختِ کهریس ٍیلیهبهس اسهت .اًیویطهٌی در
سجک هَزیکب  ،ػلوی تخیلی ٍ فبًتسی کِ در سب  2014اکراى ضذ .ایي فیلن در ّطتبد ٍ ّفتوهیي دٍرُ جهَایس اسهکبر ،جهبیسُ ثْتهریي
اًیویطي ثلٌذ سب را دریبفت کرد .صذا پیطگبى ایي اًیویطي اػن از ػلی اٍجی ،سیذ جَاد رضَیبى ،هْرداد رییسی ٍ  ....هی ثبضٌذ.

زمان اجرا :

94/9/23

مکان اجرا :

آهفی تئبتر پردیس هجتوغ کبًَى ّب

