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 کاًَى اردٍّای جْادی مجری طرح:

 

 ًاى ٍ پٌیز ٍ ّوذلی عنوان طرح:

 

       اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ        گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 رفع هطکالت هعیطتی خاًَادُ ّای ًیاسهٌذ در هاُ هثارک رهضاى در حذ تَاى گزٍُ ّای داًطجَیی ٍ کارهٌذاى خیز جْادداًطگاّی

 ٍ داًطجَیاى عالقِ هٌذ تا ٍضعیت ایي قثیل خاًَادُ ّا آضٌایی اعضای ساسهاى داًطجَیاى
 

  : خالصه طرح

در جاهعِ ای کِ سخي اس عذالت هی گَیین تی ضک ًوی تَاى ٍجَد خاًَادُ ّایی کِ اس تزخی تی عذالتی ّاای جاهعاِ دراار هطاکالت     

ر تعضی هَارد اس تْیِ قَت رٍساًِ خَد ًیش عاجشًذ. اگزراِ  فزاٍاًی ضذُ اًذ را اًکار کزد. خاًَادُ ّایی کِ درار اًَاع فقز گزدیذُ ٍ حتی د

تا تَسیع غذا ٍ هایحتاج رٍساًِ آًْا ضایذ تتَاى هزّوی، ّزرٌذ سٍد گذر، تز درد آًْا گذاضت، ٍلی تی ضک اصلی تزیي هسالِ ٍ عاهل ایاي  

الثتِ ًثایذ هٌکز ایي هسالِ ضذ کاِ تاذٍى تانهیي     گًَِ هسائل در جاهعِ ها، فقز جْل ٍ ًاداًی یا ّواى تِ اصطالح فقز فزٌّگی هی تاضذ.

تزخی ًیاسّای اٍلیِ سًذگی، ریطِ کٌی ایي فقز غیز هوکي هی تاضذ. لذا تز ایي تاٍرین کِ رفع ایاي ًیاسّاای اٍلیاِ تایاذ تاِ ّوازاُ رفاع        

اساتاادُ اس هٌااتع اطالعااتی     تاا هطکالت فزٌّگی ٍ ریطِ کٌی فقز فزٌّگی تاضذ. رًٍذ اجزایی ایي طزح تذیي تزتیة است کاِ در اتتاذا   

، ضٌاساایی خااًَادُ ّاای ًیاسهٌاذ ٍ جواع      ٍ ّوچٌیي ّوکاراى دغذغِ هٌذ جْادداًطگاّی خزاساى رضاَی  ْای خیزیِ داًطجَییگزٍّ

آٍری اطالعات جغزافیایی هحل سکًَت ٍ ٍضعیت عوَهی آًْا اًجام هی ضَد. آهادُ ساسی ٍ تَسیع سثذّای غاذایی اٍلایي گاام ٍ ساادُ     

ًیش تزای رفاع ساایز    آیٌذُ سال تحصیلی آغاسیي است، اها در صَرتی کِ داًطجَیاى ٍ اعضای کاًَى در اداهِ آهادُ ّوکاری تاضٌذ، در تز

 هطکالت آًْا اقذام خَاّذ ضذ.
 

 جوع کل )ریال( قیوت ٍاحذ )ریال( هقذار ٍاحذ ًَع جٌس

 0660666 360666 2 کیلَگزم 1تزًج پاکستاًی درجِ 

 1020666 1020666 1 تطزی (یلیتز 0هایع الدى )رٍغي 

 000666 00.000 1 کیلَگزم سَیا درجِ یک ریش داًِ

 03.000 15.000 0 تستِ هاکارٍى( سرهاکارًٍی )

 06.000 06.000 1 قَطی رب سضک

 101.000 34.000 0 کیلَگزم عذس درجِ یک

 26.000 26.000 1 تستِ خزها

 00.000 00.000 1 تستِ پٌیز پالَها

 ...0470 و قیمت امسالهزينه تقريبی پیش بینی شده برای هر سبد غذايی بر مبنای تجربیات گذشته 

تز هثٌای کوک ّای جوع آٍری ضذُ ٍ قیوت ّای تزآٍرد ضذُ، در ًْایت تعذاد سثذّا هطخص خَاّذ ضذ کِ الثتِ پیص تیٌی هی ضَد 

 سثذ تْیِ گزدد. 47سال تحصیلی تالقی دارد، تتَاى تا گستزش تثلغیات داًطجَیی،  تا تَجِ تِ ایي ًکتِ کِ اهسال هاُ رهضاى تا پایاى

 

 داًطگاُ ّا ٍ هٌاطق هحزٍم هطْذ   مکان اجرا : 62خزداد ٍ تیز  زمان اجرا :

 

 59 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 05 شماره :
 0/0/62 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


