
 بِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 دفتش هشکض علوی کاسبشدی هطْذ مجری طرح:

 

 کاسگاُ ّای آهَصضی صبالِ ٍ باصیافت عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 آضٌایی با صبالِ ٍ اثشات صبالِ بش اکَسیستن

 آهَصش هْاست ضٌاسایی ٍ تفکیک صبالِ ّا بش اساس هحل تَلیذ ٍ سٍش باصیافت
 

  : رحخالصه ط

بش اساس آهاسّای هَجَد دس ساصهاى ضْشداسی ّای کطَس، دس کالى ضْشّای فعال دس صهیٌِ باصیافت هاًٌذ اصفْاى، تْشاى، هطْذ، تبشیض، 

دسصذ تبذیل بِ کوپَست هی ضَد. اص صبالِ ّایی کِ دفي  1۱دسصذ باصیافت ٍ حذٍد  2دسصذ اص پسواًذّا دفي،  ۰0ضیشاص ٍ کشهاًطاُ، 

دسصذ بِ صَست اصَلی ٍ بْذاضتی دفي ضذُ ٍ هابقی بِ صَست غیش بْذاضتی دفي هی ضًَذ کِ هٌطا هطکالت بعذی  20ط هی ضًَذ فق

صیست هحیطی ّستٌذ. با افضایص سٍصاًِ تَلیذ صبالِ، عذم دفي غیشاصَلی ٍ حشکت بِ سوت باصیافت بخص بیطتشی اص صبالِ هی تَاًذ 

 قذهی اساسی باضذ.عالٍُ بش سَد اقتصادی دس حفظ هحیط صیست 

آهَصش ٍ آضٌایی افشاد با صبالِ، اًَاع آى، اثشات هخشب عذم تفکیک ٍ باصیافت بش اکَسیستن ٍ هَجَدات صًذُ یکی اص ساُ ّای پایِ ای 

ط فشٌّگساصی ٍ آغاص تفکیک ٍ باصیافت اص هٌاصل ٍ هحل ّای تَلیذ صبالِ است. اص طشفی تشبیت ٍ آهادُ ساصی افشادی با اطالعات هحی

ّذف اصلی ایي دٍسُ آهَصضی،  صیستی کافی بشای اًتقال ایي اطالعات بِ بضسگساالى ٍ کَدکاى یکی اص ضشٍسیات اداهِ ایي طشح است.

 آهَصش تخصصی سفتگشاى طبیعت بشای استقا سطح علوی است. الصم بِ رکش است هذسس ایي کاسگاُ سشکاس خاًن هْذیِ سلطاًی

 یسٌذُسٍصًاهِ قذس ٍ ًَ یستص یطخبشًگاس بخص هح یست،ص یطٍ هح یعیهٌابع طب ی،کطاٍسص یکتاب داًطٌاهِ اساله یسٌذًَُ)

 ساعتِ، بِ ضشح صیش بشگضاس خَاّذ ضذ:  2جلسِ  10ساعت ٍ دس  20ایي دٍسُ بِ هذت  ( خَاٌّذ بَد.بَم یستص یخبشگضاس

 جلسِ اٍل: اثش صبالِ بش آلَدگی آب، خاک، َّا

 اقلین ٍ چشخِ ّای غزاییجلسِ دٍم: اثش صبالِ بش تغییش 

 جلسِ سَم: هذیشیت پسواًذ، صبالِ ّای تش ٍ خطک

 جلسِ چْاسم: بشسسی سٍش ّای اهحای صبالِ )دفي، سَصاًذى، باصیافت( ٍ اثشات ّش کذام بش هحیط صیست 

 جلسِ  پٌجن: باصیافت پالستیک 

 جلسِ ضطن: باصیافت ضیطِ، باصیافت کاغز 

 افت الستیک جلسِ ّفتن: باصیافت فلضات، باصی

 جلسِ ّطتن: صبالِ ّای بیواسستاًی، صبالِ ّای ساختواًی

 جلسِ ًْن: صبالِ ّای صٌعتی

 جلسِ دّن: صبالِ ّای الکتشًٍیکی ، صبالِ ّای خطشًاک

 

 هشکض علوی کاسبشدی جْادداًطگاّی هطْذ   مکان اجرا : 59تابستاى  : زمان اجرا

 59 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 95 شماره :
 92/6/59 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


