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 کاًَى هْزتاراى ساسهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خزاساى رضَی مجری طرح:

 

 تَاى تخشیذ هی عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  ػلن ٍ اًذیشِ       یخَاً کتابکتاب ٍ             قزآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  تزًاهِ فَق      گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            سدایی یتهحزٍه             ٌّز ٍ ادب                           
 

  :اهداف طرح

 ّای هْاجز افغاى تا حذ تَاى تزطزف کزدى هشکالت هؼیشتی اس قثیل تاهیي ٍسایل ضزٍری سًذگی خاًَادُ -

 ًَػاى  ی تیي داًشجَیاى ٍ کوک تِ ّنایجاد حس ّوذردی ٍ ّویار -

 تضاػت جاهؼِ سًذگی اقشار تیهٌذ تا ٍضؼیت  ػالقَِیاى جَیاى ٍ داًشجآشٌایی اػضای ساسهاى داًش-
 

 خالصه طرح:

تِ چْار دِّ اس حضَر گستزدُ  یکدٌّذ، ًشد یه یلتشک یرا هْاجزاى افغاًستاً یزاىدر ا یگاًِاتثاع ت یاتخش ػوذُ هْاجزاى 

هْاجز  یلیَىه دٍ ٍ ًیناس  یشتا تیک ٍ ًین  هختلف حذٍد ی. در حال حاضز، تٌا تِ آهارّا ٍ تزآٍردّاگذردیه ایزاى در ّا یتاًافغاًس

 .کٌٌذ یه یسًذگ یزاىافغاى در ا

 

اس  یادیؼذاد ستاػث شذُ است کِ ت یرٍسافشٍى ٍ گزسٌگ فقز یکاری،در  افغاًستاى ت یتا آغاس جٌگ داخلاسحذٍد سِ هاُ گذشتِ تا کٌَى، 

 کِ یکی اس هقاصذ اصلی پٌاّجَیاى، استاى خزاساى رضَی خصَصا حاشیِ شْز هشْذ است. حزکت کٌٌذ  یزاىهزس ا  یّا تِ سَ افغاى

 

اًذ، اها اس تسیاری اس ًیاسّای اٍلیِ تزای شزٍع سًذگی هحزٍم  در حال حاضز ایي هْاجزاى تا حذٍدی تا کوک خیزاى ساهاًذّی شذُ

 یزًقذیغ یّا کوک یآٍر تا جوغدر ًظز دارد  یخزاساى رضَ یداًشگاّْادج یاىجَساسهاى داًش هْزتاراىراستا کاًَى  یيدر ّوّستٌذ. 

ای کِ تزای سًذگی تِ ایي هْاجزاى کوک  اس جولِ لَاسم هٌشل، پَشاک، تجْیشات گزهایشی دست دٍم در حذ ًَ یا ّز ًَع ٍسیلِ ى،یزاخ

 آٍری کٌذ.  کٌذ جوغ هی

ّای شٌاسایی شذُ ٍ  تِ خاًَادُتاتَجِ  سپس جوغ خَاّذ شذ، ىیزاخ یزًقذیغ ّای کوک یم فزاخَاى ػوَهالتا اػ یةتزت تذیي

 گیزد. ّایشاى، کار اّذا صَرت هی ًیاسهٌذی
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