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 سازهاى داًطجَیاى خراساى رضَی دفتر داًطکذُ هٌاتع طثیعی ٍ هحیط زیست مجری طرح:

 

  تَمزًذُ ترٍیجی -ّای آهَزضیدٍرُ  عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  علن ٍ اًذیطِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ترًاهِ فَق      گردضگری علوی فرٌّگی            زدایی یتهحرٍه             ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 زیستهحیطداًص ٍ حائس اّویت  پایِ فاّینآهَزش ه _

 تر، فَى ٍ فلَر استاىژٍُ تطَر ٍی زیست ایراىآضٌایی تا هحیط_ 

 خراساى رضَی استاىزیستی هحیطتالفعل ّای خاطرًطاى کردى ظرفیت_ 

 

 : خالصه طرح
 ّای هحیط زیستی تر کسی پَضیذُ ًیست.اهرٍزُ تعذد هسایل ٍ تحراى

ضوَد کوِ   ی تیطتری هیّاگیری چالصافسایی ٍ ضکلّای آهَزضی هٌاسة، سثة ّنهتاسفاًِ کوثَد داًص هحیط زیستی ٍ فمذاى تستر
 سازد.تر هیایي کالف را سردرگن

گاهی  ّای آهَزضیدٍرُ تا فراّن آٍردىاى داًطجَیاى خراساى رضَی ترآًست، زیست سازهرٍ دفتر داًطکذُ هٌاتع طثیعی ٍ هحیطاز ایي
 در جْت تْثَد ایي ضرایط تردارد.

پایوِ آهوَزش ٍ    ترگسار خَاّذ ضذ کِ ترًفر داًطجَی خاًن  25، تا ظرفیت هْرهاُ 23رٍزُ در رٍز جوعِ هَرخ تازدیذی یک راستا در ایي
خَاّذ تَد کوِ توذیي هٌروَر از جٌواب آلوای دکتور       زیستی؛ تا هحَریت طثیعت ایراى ٍ هٌاطك تحت حفاظت ترٍیج داًص ٍ تفکر هحیط

 است.عول آهذُ زیست( دعَت تِیططثیعی ٍ هحعضَ ّیات علوی گرٍُ هرتع ٍ آتخیسداری داًطکذُ هٌاتع) الذیي ًاصریکوال
ٍ سپس عازم همصوذ ًْوایی    زیستی آًجا تْرُ خَاّین ترددر اتتذای اردٍ تازدیذی از رٍستای اتذال آتاد خَاّثن داضت ٍ از ظرفیت هحیط

 ٍ هَارد آهَزضی را از سر خَاّین گرفت. خَاّین ضذ ،تاضذ گل هیکِ سایت تکثیر ٍ پرٍرش آَّ چطوِ
 ایا، در ایي راُ تستین؛ تاضذ کِ ضاّذ هثور ثور ٍالع ضذى آًاى تاضین.ّای کَچک اها پتر استورار ایي لذم اهیذ

 کٌذ. ًفر کاّص پیذا هی 10تیٌی توْیذات الزم هتٌاسة تا  ًام ٍ پیص در صَرت تِ حذًصاب ًرسیذى تعذاد هتماضیاى، ظرفیت ثثت

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 23/7/1400 :زمان اجرا 

 

سایت تکثیر ٍ پرٍرش آَّ رٍستا اتذال آتاد ٍ    را :مکان اج

 چطوِ گل ترتت جام

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 55 شماره :

 20/07/1400 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


