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 ستاد مرکزی مجری طرح:
 

 وگو پیرامون طرح جدید حریم رضوی گفت : عنوان طرح
 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه         کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 بهره مندی هرچه بیشتر از دیدگاه ها و نظرات تخصصی فعالین حوزه های هنری  -

 

 خالصه طرح :

 انتشارمدت ها به صورت عمومی  و سرانجام بعد شده توسط دانشگاه تهران تهیه های گذشتجدید بافت پیرامون حرم مطهر رضوی، در ماهطرح 

سلسله جلساتی تخصصی پیرامون این طرح با حضور مشاورین و جمعی  ،باتوجه به اهمیت موضوع و لزوم پرداختن به آنکه در این راستا ، یافت

رآیند و کلیات طرح و سپس به طراحی و استخوان بندی بافت و ؛ که در جریان آن نخست به فاز دانشجویان و صاحب نظران برگزار شد

 تشرف به حرم مطهر منتهی شد.طراحی مسیر های به درنهایت 

اهمیت این طرح از دو جنبه قابل توجه است؛ نخست، به سبب گذشت نزدیک به سی سال و کشمکش های فراوان حساسیت ها و انتظارات از 

ل موقعیت منحصر به فرد طرح و همجواری با حرم مطهر، نهادها و گروه های مختلفی بر این طرح آن بسیار باالست و همچنین به دلی

 پذیرند.تاثیرگذارند و تاثیر می

 ،موضوعپرداختن هرچه بیشتر به این  به منظوربرآن شد تا  مسیلهبا در نظرگرفتن این وگو مشهد خانه گفتبا همکاری  سازمان دانشجویان نیز

و جمعی از مشاورین اجرایی طرح حریم رضوی با صاحبان قلم و مستندسازان حوزه هنری شهر  حضوربا اندیشی جلسه هم در این طرح

 به زوایای مختلف این طرح بپردازد. و مایدنبرگزار  محوریت جناب آقای دکترجواد خدایی

ی از عالقه مندان، با فاصله گذاری اجتماعی و لزوم استفاده الزم به ذکر است این جلسه به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی با حضور محدود

 خواهد شد. 16-20از  ساعت  از ماسک در جریان جلسه برگزار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالن شورا سازمان مرکزی جهاددانشگاهی مکان اجرا :   99دی ماه  10چهارشنبه   زمان اجرا :

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 87 شماره :

 07/10/1399 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 



 

 

 

 : منابع تامین هزینه
 سایر منابع با ذکر نام 

   خودکفاء سازمان دانشجویان دفتر مرکزی منبع

    7.500.000  مبلغ )ریال(
 

 

 دن طرح، چگونگی تامین هزینه توضیح داده شود :در صورت خودکفاء بو
 

 نام و امضای مسول طرح

 سبحان گوهری
 

 

 

 مصوبه شورای شعبه :

 

 
 هادی بختیاری

 معاون فرهنگی

 

 

 مبلغ )ریال( عنوان ردیف

 2.500.000 نیرساتبلیغات و اطالع 1

 2.000.000 مستندسازی 2

 3.000.000 ، پذیراییپشتیبانی و حمل ونقل 3

4 - - 

5 - - 

6 - - 

 7.500.000 جمع کل

 تیزر تبلیغی :  بنر سن :   بنر سازه ای : استند : پوستر :  اقالم تبلیغاتی :

 کلیپ گزارش :  الیو اینستاگرام :  عکاسی :  فیلم برداری :  رسانه ها :  اقالم پوششی :

  ارشناس اجرایی طرح ها : نظر ک


