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پیوست :

ًذاسد

 ...تاریخ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

دسیای خان

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تا پتاًسیل ّای گشدضگشی طثیؼی ایشاى ٍ هؼشفی جایگاُ کَیش ٍ کَیشًَسدی دس صٌؼت تَسیسن
تمَیت سٍحیِ حفاظت اص هیشاث صیستی ٍ هٌاتغ طثیؼی هَجَد دس کَیش ٍ ایجاد سٍحیِ ًطاط دس تیي داًطجَیاى
خالصه طرح :
ایشاى ػالٍُ تش هیشاث غٌی فشٌّگی ،تِ لحاظ طثیؼی ًیض داسای پذیذُّای جزاب ،هتٌَع ٍ تیًظیشی اص جولِ کَیش ،تیاتاى ،کَُ ،دسیا ٍ دضتّای
دلاًگیض هیتاضذ کِ سفشّای تخصصی ٍ ػلوی آهَصضی داًطجَیاى تِ ایي هٌاطك هیتَاًذ هٌطأ اثشات هثثت فشاٍاًی تشای آًاى تاضذ .دس اداهِ طشح
دسیای خان کِ ساتمِ اجشای آى دس هشکض گشدضگشی داًطجَیاى ایشاى ٍجَد داضتِ است ٍ سالْای گزضتِ ًیض تا ّوکاسی ساصهاى داًطجَیاى تا
حضَس تیص اص ً 022فش اص داًطجَیاى دس کَیش فذیطِ ًیطاتَس ٍ تیص اص ً 002فش اص داًطجَیاى دس کَیش هصش تشگضاس ضذ ،اهسال ًیض دس ًظش داسین تا
ایي تشًذ سا دس سطح داًطگاُ ّای هطْذ دس ّواى کَیش هشکضی ایشاى ٍ دس سٍستای هصش ( 23کیلَهتشی ضشق ضْشستاى جٌذق) تشگضاس ًوایین .دس
ایي طشح پس اص فشاخَاى ٍ ثثتًام اص داًطجَیاى ،ػاللِ هٌذاى دس اسدٍیی سِ سٍصُ اص ایي کَیش تاصدیذ خَاٌّذ کشد .سؼی خَاّذ ضذ تا ػالٍُ تش
تاصدیذ ،اهکاى سصذ ستاسگاى دس ضةً ،طستی کَتاُ ٍ ػلوی دستاسُ کَیش ،پیادُ سٍی دس سهل ،اجشای هَسیمی سٌتی ٍ آتص تاصی ًیض تشای ضشکت
کٌٌذگاى فشاّن ًوایین .تا تَجِ تِ ّضیٌِ ّای ثاتت ایي طشح (خَدسٍسی ّوشاُ ،تلسکَج ،آتص تاصی ٍ  ،)...چٌاًچِ اهکاى تشگضاسی سِ اسدٍ ٍیژُ
داًطجَیاى دختش ،داًطجَیاى پسش ٍ ّوچٌیي خاًَادُ ّای ّوکاساى جْادداًطگاّی خشاساى سضَی فشاّن ضَد هضیذ اهتٌاى خَاّذ تَد .الصم تِ رکش
است تا تَجِ اهکاًات کن هٌطمِ ٍ دٍسی اص اهکاًات ضْشی ٍ ّوچٌیي تجشتِ سال گزضتٍِ ،جَد خَدسٍی سَاسی تشای پطتیثاًی ضشٍسی تِ ًظش هی
سسذّ .وچٌیي تا تَجِ تِ فضای غیش فشٌّگی هٌاطك کَیشی دس سٍصّای پایاًی ّفتِ ،پیطٌْاد هی ضَد ایي اسدٍ دس سٍصّای هیاًی ّفتِ تشگضاس ضَد.
پیص تیٌی هی ضَد ً 22فش اص ّوکاساىً 022 ،فش اص داًطجَیاى دختش ٍ ً 62فش اص داًطجَیاى پسش دس ایي طشح حضَس یاتٌذ کِ الثتِ تشآٍسّای هالی
تش اساس داًطجَیاى صَست گشفتِ ٍ ّضیٌِ ّای ّوکاساى جْادداًطگاّی تایذ تِ صَست هجضا تشآٍسد ضَد.
هسیش ٍ تشًاهِ پیطٌْادی اسدٍ
تاسیخ

سٍص ّفتِ

تَضیحات

73/6/5

جوؼِ

ساػت  06حشکت (ّوکاساى جْادداًطگاّی) اص هطْذ تِ سوت داهغاى ،جٌذق ٍ سٍستای هصش

73/6/6

ضٌثِ

پزیشش ٍ اسکاى ،صشف صثحاًِ ،ضتشسَاسی ،سافاسی ٍ  ،...کَیشگشدی ػصشاًِ ،آتطًَی ،سصذ ستاسگاى ٍ اسکاى دس هصش

73/6/7

یکطٌثِ

تاصگطت ّوکاساى تا ًْاس دس طثس ٍ ضام دس کاضوش ٍ سسیذى تِ هطْذ ًیوِ ضة  /ساػت  06حشکت (پسشاى) اص هطْذ

73/6/02

دٍضٌثِ

پزیشش ٍ اسکاى ،صشف صثحاًِ ،ضتشسَاسی ،سافاسی ٍ  ،...کَیشگشدی ػصشاًِ ،آتطًَی ،سصذ ستاسگاى ٍ اسکاى دس هصش

73/6/00

سِ ضٌثِ

تاصگطت پسشاى تا ًْاس دس طثس ٍ ضام دس کاضوش ٍ سسیذى تِ هطْذ ًیوِ ضة  /ساػت  06حشکت (دختشاى) اص هطْذ

73/6/00

چْاسضٌثِ

پزیشش ٍ اسکاى ،صشف صثحاًِ ،ضتشسَاسی ،سافاسی ٍ  ،...کَیشگشدی ػصشاًِ ،آتطًَی ،سصذ ستاسگاى ٍ اسکاى دس هصش

73/6/01

پٌجطٌثِ

تاصگطت دختشاى تا ًْاس دس طثس ٍ ضام دس کاضوش ٍ سسیذى تِ هطْذ ًیوِ ضة

زمان اجرا :

 73/6/5تا 73/6/01

مکان اجرا :

کَیش هصش

