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 ...تاریخ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد ٔشوضی
عنوان طرح:

دسیای خان

سرفصل فعالیت:

دیٗ  ٚلشآٖ

وتاب  ٚوتاتخٛا٘ی

ػّٓ  ٚا٘ذیط ٝ

سیاست  ٚاجتٕاع 

ادب ٙٞ ٚش

ٔحشٔٚیت صدایی

ٌشدضٍشی ػّٕی فشٍٙٞی 

فٛق تش٘أ ٝ

اهداف طرح :
آضٙایی دا٘طجٛیاٖ تا پتا٘سیُ ٞای ٌشدضٍشی طثیؼی ایشاٖ ٔ ٚؼشفی جایٍا ٜوٛیش  ٚوٛیش٘ٛسدی دس صٙؼت تٛسیسٓ
تمٛیت سٚحی ٝحفاظت اص ٔیشاث صیستی ٙٔ ٚاتغ طثیؼی ٔٛجٛد دس وٛیش
ایجاد سٚحی٘ ٝطاط دس تیٗ دا٘طجٛیاٖ  ٚآضٙایی دا٘طجٛیاٖ ػاللٙٔ ٝذ تا وٛیش  ٚپتا٘سیُ ٞای آٖ
خالصه طرح :
ایشاٖ ػال ٜٚتش ٔیشاث غٙی فشٍٙٞی ،تِ ٝحاظ طثیؼی ٘یض داسای پذیذٜٞای جزابٔ ،تٛٙع  ٚتی٘ظیشی اص جّٕ ٝوٛیش ،تیاتاٖ ،و ،ٜٛدسیا  ٚدضتٞای
دَاٍ٘یض ٔیتاضذ و ٝسفشٞای تخصصی  ٚػّٕی آٔٛصضی دا٘طجٛیاٖ ت ٝایٗ ٔٙاطك ٔیتٛا٘ذ ٔٙطأ اثشات ٔثثت فشاٚا٘ی تشای آ٘اٖ تاضذ .دس ادأ ٝطشح
دسیای خان و ٝساتم ٝاجشای آٖ دس ٔشوض ٌشدضٍشی دا٘طجٛیاٖ ایشاٖ ٚجٛد داضت ٝاست  ٚساَ ٌزضت٘ ٝیض تا ٕٞىاسی ساصٔاٖ دا٘طجٛیاٖ تا حضٛس
تیص اص ٘ 200فش ا ص دا٘طجٛیاٖ دس وٛیش فذیط٘ ٝیطاتٛس تشٌضاس ضذ ،تا تٛج ٝت ٝپیطٟٙاد ٔجذد تشٌضاسی ایٗ طشح اص طشف ٔشوض ٌشدضٍشی ،ایٗ تاس
طشح وٛیشٌشدی سا دس سطحی ٌستشد ٜتش تشای دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍاٞ ٜای ٔطٟذ دس وٛیش ٔشوضی ایشاٖ  ٚدس سٚستای ٔصش تشٌضاس ٕ٘اییٓ .دس ایٗ طشح
پس اص فشاخٛاٖ  ٚثثت٘اْ اص دا٘طجٛیاٖ ،ػاللٙٔ ٝذاٖ دس اسدٚیی س ٝسٚص ٜاص ایٗ وٛیش تاصدیذ خٛاٙٞذ وشد .سؼی خٛاٞذ ضذ تا ػال ٜٚتش تاصدیذ ،أىاٖ
سصذ ستاسٌاٖ دس ضة٘ ،طستی وٛتا ٚ ٜػّٕی دستاس ٜوٛیش ،پیاد ٜسٚی دس سُٔ ،اجشای ٔٛسیمی سٙتی  ٚآتص تاصی ٘یض تشای ضشوت وٙٙذٌاٖ فشآٞ
ٕ٘اییٓ .تا تٛج ٝتٞ ٝضیٞ ٝٙای تاالی ٔاِی  ٚاجشایی ایٗ اسد ،ٚاحتٕاال ایٗ اسد ٚتٟٙا یه تاس ٚ ٚیژ ٜدختشاٖ دا٘طج ٛتشٌضاس خٛاٞذ ضذ .الصْ ت ٝروش است
تا تٛج ٝأىا٘ات وٓ ٔٙطم ٚ ٝدٚسی اص أىا٘ات ضٟشیٚ ،جٛد خٛدسٚی سٛاسی تشای پطتیثا٘ی ضشٚسی ت٘ ٝظش ٔی سسذٕٞ .چٙیٗ پیطٟٙاد ٔی ضٛد ،دس
صٛست تٕایُ وٕیت ٝسفا ٜجٟاددا٘طٍاٞی خشاساٖ سضٛی  ،دس وٙاس اسدٚی دا٘طجٛیی ،ایٗ اسد ٚتشای واسٔٙذاٖ جٟاددا٘طٍاٞی  ٚخا٘ٛاد ٜآ٘اٖ ٘یض تشٌضاس
ضٛدٕٞ .چٙیٗ تا تٛج ٝت ٝفضای غیش فشٍٙٞی ٔٙاطك وٛیشی دس سٚصٞای پایا٘ی ٞفت ،ٝپیطٟٙاد ٔی ضٛد ایٗ اسد ٚدس سٚصٞای ٔیا٘ی ٞفت ٝتشٌضاس ضٛد.
ٔسیش  ٚتش٘أ ٝپیطٟٙادی اسدٚ
تٛضیحات

تاسیخ

سٚص ٞفتٝ

94/9/24

س ٝضٙثٝ

ساػت  19حشوت اص ٔطٟذ ت ٝسٕت دأغاٖ  ٚجٙذق

94/9/25

چٟاسضٙثٝ

صشف صثحا٘ ،ٝحشوت ت ٝسٕت سٚستای ٔصش ،وٛیشٌشدی ،ضتشسٛاسی  ... ٚاسىاٖ دس ٕٟٔا٘سشای جٙذق

94/9/26

پٙج ضٙثٝ

صشف صثحا٘ ٚ ٝتاصدیذ اص لّؼ ٝتاسیخی جٙذق  ٚحشوت ت ٝسٕت ٔطٟذ تا پیص اص ظٟش  ٚسسیذٖ تا آخش ضة

معرفی روستای مصر
سٚستای ٔصش دس  45ویّٔٛتشی ضشق ضٟشستاٖ جٙذق  ٚدس  30ویّٔٛتشی ضٕاَ ضٟشستاٖ خٛس اص تٛاتغ استاٖ اصفٟاٖ لشاس داسدٛٔ .لؼیت جغشافیایی سٚستا 34/04
ضٕاِی  54/47 ٚضشلی ٔی تاضذ .سٚستای ٔصش تذِیُ لشاس ٌشفتٗ دس جٛٙب وٛیش تضسي داسای آب ٛٞ ٚای ٌشْ  ٚخطه ٔی تاضذ .جٕؼیت ایٗ سٚستا تش طثك
آخشیٗ سشضٕاسی ٘ 120فش ٔی تاضذ ٔ ٚشدْ ایٗ سٚستا اص طشیك وطاٚسصی  ٚدأذاسی أشاس ٔؼاش ٔی وٙٙذ .اص دیٍش ٘ماط دیذ٘ی ایٗ ٔٙطمٔ ٝی تٛاٖ ت ٝدسیاچٝ
ٕ٘ه خٛس  ٚوٛیش طثمٚ ٝالغ دس  50ویّٔٛتشی جاد ٜخٛس طثس ،سٚستای ٌشٔ ،ٝسٚستای ٔحٕذآتاد وٛسٌ ٜض ،سٚستای ػشٚساٖ ،جاد ٜواسٚاٖ ٌزس ػشٚساٖ تیذستاٖ،
جاد ٜآف سٚد اتشاٞیٓ صٞشا ،سیً وّ ٚ ٝوٛیش ٔشوضی اضاس ٜوشد .اص دیذ٘یٟای اطشاف ایٗ سٚستا ٔیتٛاٖ ت ٝچاَ سّى٘ ،ٖٛٙیضاس ٔصش ،دسیاچٕ٘ ٝه سّى ،ٖٛٙتخت
ػثاسی ،تخت ػشٚس  ٚسّٟٔای ٔاس ٝای اطشاف سٚستا اضاس ٜوشد.

زمان اجرا :

 94/9/24تا 94/9/26

مکان اجرا :

وٛیش ٔصش

