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 کطبٍرزیٍ سبزیداًطکذُ دارٍدفبتر  هجری طرح:

 

 هبفیبداًطجَیی هسبثمبت  ػٌَاى طرح:
 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لرآى ٍ دیي      سرفصل فؼبلیت: 

  فَق ثرًبهِ      گردضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی             ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 .یدر لبلت ثبز یرکالهیغ ّبی یگٌبلهختلف خَاًذى زثبى ثذى ٍ س یّب آهَزش رٍش -

 .یهٌطم یّب ٍ آٍردى استذالل یحفظ خًَسرد هبًٌذ لذرت تکلن، یٍ هٌطم یجبًیّ یّب هْبرت یصجْت افسا یيتور -

 .ّبی جبهؼِ ضٌبسی ٍ ضخصیت ضٌبسی هْبرت توریي -

 .ترٍیج رٍحیِ تفریحبت سبلن ثیي لطر داًطجَ -
 

 خالصه طرح :

ٍُ گر یک یریًبآگبُ در لبلت درگ یتیآگبُ در همبثل اکثر یتیکِ جذال الل است؛ یبضذُ در سراسر دً ضٌبختِ یثبز ۰0جسٍ  ثبزی هبفیب،

 را ًطبى هی دّذ. خجر یجب ث ازّوِ یٍ ضْرًٍذاً یبهبف

درثبرُ  یدرس یکتبث ی،ثبز یيثر اسبس ا کِهطبّذُ کرد  1۹۹۱در سبل تَاى  را هیزًذگی آدهی ًوًَِ ّبیی از تبثیر ایي ثبزی در ضئَى 

در لبلت  یرکالهیغ ّبی یگٌبلثذى ٍ سهختلف خَاًذى زثبى  یّب هٌظَر آهَزش رٍش ثِ یٍِ در هذارس رٍس هٌتطر یرکالهیارتجبطبت غ

 ضذ. ریستذ یثبز

از حك خَد  یثِ راحت تَاًٌذ یکِ ًو یرفتبر فبتح در کسبً یٍ الگَ یٍرز ثر هْبرت جرئت ینهستم یرتبثتَاى در  از اّویت ایي ثبزی هی

 یصحجت در جوغ رٍثرٍ ّستٌذ، ثِ آراهکِ ثب هطکل اثراز ٍجَد ٍ ترس از  یثِ افراد، است یيا یثبز یيهثجت ا ًِکت یگردفبع کٌٌذ، د

 .دّذ یدر جوغ را ه یٍ سخٌَر یبىلذرت ث

 یثبز یيًکبت هثجت ا یراز سب یسرا ً یگراىخَد ٍ د یبثیٍ ارز یللذرت تحل یصٍ تؼبٍى در جوغ ٍ افسا یآهَزش کٌترل خطن، هْبرت ّوکبر

ست و . دًا طجَیبى ثرآى ضذ ٍ هَارد فَق، یتثب تَجِ ثِ ّا  ییبــًَ اـّب ٍ ت ارتمب هْبرتثِ هٌظَر  یبهبفثِ ثرگساری هسبثمبت ، تب سبزهبى دًا

طجَ  .کٌذالذام  یبىدًا

ثرای ّرگرٍُ دٍ ثبزی در ًظر گرفتِ گرفتِ ٍ ًفرُ لرار  1۰افراد در سِ گرٍُ کِ  ًحَیًفر طراحی ضذُ ثِ  ۵۰ثرای حضَر ایي هسبثمبت رًٍذ

ٌذ کرد. ًفر از ّرگرٍُ ثِ هرحلِ 10دّی ٍ داٍری  ضَد ٍ در آى ثراسبس سیستن ًورُ هی  ی ثؼذی صؼَد خَّا

تِ ٍ در ًْبیت ــفـٌبل رُا یـبی فی ًفر ثِ هرحلِ 1۰ًفر  ۰0ذ ضذ ٍ از ثیي ـکیل خَاّـًفرُ تط 1۰رٍُ ــگیي صَرت دٍثِ ّوی ثؼذی  در هرحلِ

ذ ضذ ٍ ثب سیستنـًفر ًْ 1۰دٍ ثبزی ثرای  ثِ ًفرات اٍل تب سَم جَایس در ًْبیت سِ ًفر ثرگسیذُ اًتخبة خَاّذ ضذ کِ داٍری  بیی ثرگسار خَّا

 ًمذی ٍ غیر ًمذی اّذا خَاّذ ضذ.

الزم ثِ رکر است ایي هسبثمبت د ضَ هبفیبی هذرى کِ اثذاع داخلی است استفبدُ هی ّبی هبفیبی کالسیک ٍ ضت ًمص از ّب  ثبزیایي سری ثرای 

طجَیبى ثب   ثرگسار خَاّذضذ.هذیریت گرٍّی از دًا

 

 

 

 

 سبزهبى هرکسیسبلي جلسبت  هکبى اجرا :   ۹۹ثْوي  1۰ زهبى اجرا :

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 ۹۰ شماره :
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