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 ستبد هرکسی مجری طرح:

 

 در اثْبهبت عوَهی توبداع عنوان طرح:

 

         اجتوبعت ٍ سیبس                      علن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ      گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی             ٌّر ٍ ادة                             
 

  اهداف طرح :

 .ّب در جْت هَاجِْ هردم ثب ثحراى یثخش یآگبّ -

 ٍ ارائِ راّکبر ّبی داًشگبّی ثِ هٌظَر ثرٍى رفت از ایي شرایط در جبهعِ یعوَه اعتوبدی یهَجَد ٍ ث یتٍضع ثررسی -
 

 : خالصه طرح

 یجدبد ٍ ثبعد  ا  کٌدذ  یهد  یدذا پ یشدر سطح جبهعِ افسا یتیًبرضب  یبسیٍ س یاجتوبع ی،هشکالت التصبد یش، ثب افسایراىاهرٍز جبهعِ ا یطدر شرا

ذ یّب ه ٍجَد دارد کِ در زهبى ثرٍز ثحراى یهختلف عَاهل .شَد یدر سطَح هختلف ه یهشکالت َ    یتٍضدع  تًَا  شیهطلدَة پد   یجبهعدِ را ثدِ سد

 ییاگرچِ اعتوبد ثدب هخدبهرُ ّودرُا اسدت، اهدب جْدبى را ثدِ جدب         .ح جبهعِ اشبرُ کرددر سط یثِ اعتوبد عوَه تَاى یعَاهل ه یيثجرد، از جولِ ا

 ًدبهوکي اسدت.   یذ،شدب  ی،تحودل ٍ تتد   یرلبثدل ثذٍى اعتودبد    یاجتوبع ی. زًذگکٌذ یه یلتجذ یزًذگ یثرا یسترآه کبرآهذتر، ٍ صلح یٌذتر،خَشب

َاع رٍاثط اجتوبع یضرٍر یا ٍجَد دارد کِ اعتوبد هَلفِ یٌِزه یيتَافك در ا یشتریيُ ثاهرٍز  است.   یدر ّوِ ًا

 کرد. یدر اهر هشبرکت تلم یبتیاز عٌبصر هْن ٍ ت یکی تَاى یرٍ اعتوبد را ه یيا از

 یاجتودبع  یّدب  هشدبرکت  یدك رًٍذاى، سجت تَسدعِ ٍ تعو اعتوبد دٍلت ثِ شْ یعٌیافراد ثِ ّن، اعتوبد افراد ثِ ًْبدّب ٍ دٍلت ٍ ثِ عکس،  اعتوبد

وشَد یه ازجولدِ هشدبرکت    یهَجَد در جبهعدِ هدذً   یرّبیاز هتغ یبریثب ثس یرهتغ یياز آى جْت هَرد تَجِ است کِ ا یاعتوبد اجتوبع یت. ّا

شدگبُ فردٍسد   یگرٍُ علَم اجتوبع یعلو یئتعضَ ّ یبى،فَالد یذدعَت از دکتر هجثِ ّویي هٌظَر ثب  است. وجستگیّ یدارا  یدن لصدذ دار  ی،دًا

 در جریدبى ایدي جلسدِ        یدن لصدذ دار  در ّویي راستب . ینثپرداز۸۹هبُ  یاز جولِ د یراىهختلف جبهعِ ا یطدر شرا یعوَه یاعتوبد یثِ ثحراى ث

ِ   یجبشدذ ه یعٍ اجتودب  یعوَه یاعتوبد یاز ث یکرد ٍ ًبش یذارٍاج پ یهجبز یکِ در فضب ییّشتگ ّب یثِ ثررس  یاتسبسد  یا ثدِ دٍر از هَاجْد

 .ینثپرداز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 sdjdm یٌستبگرامپخش زًذُ از صفحِ ا   مکان اجرا : 20/10/13۸۸   زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 ۸0 شماره :

 14/10/13۸۸ تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


