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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًطىذُ ػلَم ادارٕ ٍ التصادٕ
عنوان طرح:

زه٘ي هي

سرفصل فعالیت:

دٗي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتاتخَاًٖ

ػلن ٍ اًذٗطِ 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍه٘ت زداٖٗ

گردضگرٕ ػلوٖ فرٌّگٖ 

س٘است ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
پاوسازٕ هٌاطك آلَدُ تِ زتالِ ٍ فرٌّگسازٕ در زهٌِ٘ هح٘ط زٗست ٍ تَل٘ذ ووتر زتالِ ٍ تالش در تازٗافت زتالِّإ جوغآٍرٕضذُ

خالصه طرح :
در ادٗاى آسواًٖ تخصَظ اسالم تِ هَضَع هح٘ط زٗست تِ گًَِ ػو٘ك ٍ ترجستِ تَجِ ضذُ است؛ تا جاٗىِ حفاظت از هحي٘ط زٗسيت
تِ ػٌَاى تخطٖ از اػوال ػثادٕ ٍ ارزضٖ است ٍ ترإ ػول وٌٌذگاى تِ دستَرات اسالم در اٗي زهٌِ٘ پاداش ٍ هيسد آى جْياًٖ ً٘يس در
ًظر گرفتِ ضذُ است .در اسالم ت َجِ ٍ ػٌاٗت خاظ تِ هح٘ط زٗست در توام حاالت زًذگٖ از اّو٘ت فَق الؼادُ تير خيَردار اسيت؛ در
جٌگ ٍ صلح ،در تجارت ٍ زًذگٖ ػادٕ ،در هرٗضٖ ٍ سالهتٖ ٍ ...طرز الؼول ّإ خاصٖ ٍجيَد دارد ويِ ًطياى دٌّيذٓ اّو٘يت رات يِ
هتماتل ٍ صو٘وٖ اًساى تا هح٘ط زًذگٖ اش هٖ تاضذ .دلت ٍ تاهل تِ هثاًٖ ارزضٖ ٍ اػتمادٕ هح٘ط زٗست در اسالم ًطاى هٖ دّذ وِ
پ٘رٍاى ٍ تاٍرهٌذاى تِ اٗي هىتة ارزضٖ در تراتر حفاظت ٍ ص٘اًت از هح٘ط زٗست ٍ تالش ترإ پيان ًگْذاضيتي ٍ تْثيَد آى هسي ل ٍ
هىلف ّستٌذ ٍ رػاٗت هساٗل هح٘ط زٗستٖ ًِ تٌْا ٗه هَضَع اًساًٖ صرف تحساب هٖ رٍد تلىِ ٗه تىل٘ف ضرػٖ ٍ دٌٖٗ ً٘س ّست
وِ تخ ٖ از آى ًافرهاًٖ آضىار در تراتر دستَرات خالك ّستٖ ٍ گٌاُ هحسَب هٖ ضَد .هح٘ط زٗست هَّثتٖ است خذاٖٗ وِ اسيتفادُ
هف٘ذ از آى ٍ حفاظت ٍ سالن ًگاُ داضتي آى هٖ تَاًذ تأث٘رات تس٘ار هثثتٖ در زًذگٖ اًساى داضتِ تاضذ .از هْن ترٗي هَضَػات زًيذگٖ
تطر ،هح٘ط زٗست ٍ حفاظت از آى هٖ تاضذ .داضتي هح٘ط زٗست سالن ،زهٌِ٘ ساز تَسؼِ ٍ پ٘طرفت ّرجاهؼِ است .افساٗص جوؼ٘ت ٍ
تَسؼٔ توذى صٌؼتٖ ،سالهت هح٘ط ًسل ّإ وًٌَٖ ٍ آٌٗذُ را در هؼرض تْذٗذ لراردادُ استٗ .ىٖ از راُ ّإ هْن حفاظت از هحي٘ط
زٗست ٍ ارتماء سالهت آى ،افساٗص س ح آگاّٖ جاهؼِ است .لرآى هج٘ذ تِ ػٌَاى وتاب ّذاٗت ،اًساى را تِ احترام ًسثت تِ هَجيَدات
پ٘راهَى خَد ٍ ً٘س پاو٘سگٖ هح٘ط اطرافص ترغ٘ة وردُ ٍ اصَل ٍ ضَات ٖ را تِ هٌظَر حفاظت از هح٘ط زٗست همرر داضتِ است.
داًطجَٗاى دفتر داًطىذُ ػلَم ادارٕ ٍ التصاد تصو٘ن گرفتٌذ تا ترگسارٕ اٗي طرح ٍ استورار آى ،حفاظيت از هحي٘ط زٗسيت را تيِ ٗيه
ػادت ّوگاًٖ تثذٗل ًواٌٗذ ٍ تا پاوسازٕ هح٘ط زٗست اطراف هطْذ از تخرٗة ّإ احتوالٖ در آٌٗذُ جلَگ٘رٕ تِ ػول آٍرًذ ٍ سيؼٖ
در حفظ طث٘ؼت ترإ ًسل ّإ آٌٗذُ داضتِ تاضٌذ .تا تَجِ تِ اٌٗىِ در اٗام تؼ ٘ل ضْرًٍذاى تِ طث٘ؼت گيردٕ هيٖ پردازًيذ ٍ دٗيذى
پاوسازٕ هح٘ط زٗست تَسط داًطجَٗاى ،تاػث اٗجاد فرٌّگسازٕ در ضْرًٍذاى خَاّذ ضذ ،اٗي طرح در رٍز جوؼِ ترگسار خَاّذ ضذ.
الزم تِ رور است اٗي طرح در دٍ هىاى هتفاٍت از ٗ٘اللات طث٘ؼٖ اطراف هطْذ تِ صَرت هجسا تيرإ داًطيجَٗاى دختير ٍ پسير ترگيسار
خَاّذ ضذ.
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ٗىٖ از ٗ٘اللات طث٘ؼٖ اطراف هطْذ

