


 

  



 

 

 مه مقد
ّوِ سبلِ دس سٍص داًطجَ ثشًبهِ ّبی هتٌَع ٍ هختلفی ثب هَضَػبت سیبسی ٍ ثؼضب جٌجبلی 

داًطجَیی ثشًبهِ سیضی هی ضَد وِ هی تَاى گفت ثخطی اص آى ثب ًیبص  ّبیاص سَی تطىل 

آرس ٍ ٍلبیغ اتفبق افتبدُ دس آى،  61ٍالؼی جبهؼِ ٍ داًطجَیبى فبغلِ داسد. ثب ًگبّی ثِ تبسیخ 

هی تَاى دسیبفت وِ دس ایي سٍص داًطجَیبى دس پبسخ ثِ دخبلت ّبی استىجبس ٍ دس همبثلِ ثب 

گبى وِ هطىل اسبسی وطَس دس آى صهبى ثَدُ است ثِ پب خَاستِ اًذ ٍ ٍاثستگی وطَس ثِ ثیگبً

 تب ثزل جبى پیص سفتِ اًذ.

ثب تَجِ ثِ ایي تبسیخچِ ٍ اّویت حفظ ایي سٍیِ دس پشداختي ثِ ًیبصّبی اسبسی جبهؼِ 

تَسط داًطجَیبى، ًیبص است تب ثب اًجبم فؼبلیتْبیی دس ایي خػَظ ثِ تجذیذ سٍحیِ 

ؼِ تَسط داًطجَیبى الذام ًوَد. دس ّویي خػَظ ّستِ تَاًوٌذسبصی خذهتشسبًی ثِ جبه

حشوتْبی جْبدی ثب اسائِ فشاخَاى ایذُ ٍ تجشثِ ٍ ثشگضاسی جلسبتی دس خػَظ فؼبلیتْبی 

آرس، تؼذادی اص ایذُ ّبی لبثل اجشا سا دس دٍ هحیط 61لبثل اجشا تَسط گشٍّْبی جْبدی دس 

 ا جوغ آٍسی، تَلیذ ٍ اسائِ ًوَدُ است.داًطگبُ ٍ هٌبطك حبضیِ ضْش ٍ هحشٍم س

  



 

 

 فعالیت های پیشنهادی جهت اجرا در محیط دانشگاه
 اوشاى هستٌذ ثب هَضَع فؼبلیت ّبی جْبدی 

اص  یهستٌذفؼبلیت ّبی جْبدی هی تَاى  ثب  بىیداًطجَ طتشیث ییآضٌبثِ هٌظَس 

صیش ثِ اوشاى تْیِ  ٍ دس یىی اص لبلت ّبی  ییداًطجَی جْبدی گشٍُ ّبفؼبلیت ّبی 

 ػوَهی گزاضتِ ضَد:

 داًطجَثِ ػٌَاى  یه ٍیذیَ ٍیژُ دس ثشًبهِ سٍص  -

 ظْش ٍ ػػش  ًوبصدٍ  يیثدس هسجذ داًطگبُ ثِ ػٌَاى هستٌذی    -

 دس غحي داًطگبُ ثب ساُ اًذاصی یه غشفِ  -

  ًُبم گزاسی ّفتِ جْبدی دس داًطگب 

ثشگضاسی ًوبیطگبُ ػىس دس طی ایي ّفتِ هی تَاى  ثِ فضبی داًطگبُ  دس لبلت 

هحل ّبی پش سفت ٍ آهذ یبد ٍ خبطشُ سٍصّبی اسدٍ جْبدی سا تذاػی وشد. اص جولِ 

 ثشًبهِ ّبی پیطٌْبدی ثِ هٌظَس اجشا وشدى دس ایي ّفتِ ثِ هَاسد صیش اضبسُ هی گشدد:

 هطبٍساى جْبدی دسغحي داًطگبُ استفبدُ  سخنرانی برگزاری_        

هؼشفی فؼبلیت ّب ٍ دستبٍسدّبی گشٍُ جْبدی ٍ جزة ًیشٍ  ساُ اًذاصی  غشفِ ٍ -

 ی اًسبًی )جْبدگش( 

 لذسداًی اص جْبدگش ثشتش گشٍُ  دس ٍیژُ ثشًبهِ ی سٍص داًطجَ -

 ضىَُ ّجشت 

ّذف اص ثشگضاسی ایي ثشًبهِ  هؼشفی حشوت ّبی جْبدی ٍ تمذیش اص فؼبلیي ٍ فؼبلیت 

ٌَاى ٍیژُ ثشًبهِ سٍص داًطجَ ّبی ٍیژُ گشٍُ ّبی جْبدی استبى  است  وِ ثِ ػ

 پیطٌْبد هی گشدد.

 ثشگضاسی وبسگبُ ّبی تخػػی ٍ ػوَهی ثب هَضَع اسدٍّبی جْبدی 

استفبدُ اص لبلت وبسگبُ  ثب هَضَػبت هتٌَع  فشٌّگی، اػتمبدی ٍ یب حتی اضتغبل صایی 

 دس سطح داًطگبُ ٍ یب حتی دس خَاثگبُ ّب هی تَاًذ اًتمبل اهَصُ ّبی الصم ثشای یه

جْبدگش یب هتمبضی ضشوت دس ایي ًَع فؼبلیت ّب سا جزاة تش وشدُ ٍ دس تؼویك آًْب 

 ساّگطب ثبضذ.

  ثشپبیی ًوبیطگبُ جْبدی 



 

 

یىی اص لبلت ّبیی وِ هی تَاًذ ثِ طَس ولی اهب جبهغ ثِ هؼشفی حشوت ّبی جْبدی 

خص ّبی ثپشداصد ٍ  ایجبد دغذغِ ًوبیذ، ثشپبیی ًوبیطگبُ است. هَاسد صیش ثِ ػٌَاى ث

 یه ًوبیطگبُ جْبدی هؼشفی هی گشدد:

 ًوبیطگبُ ػىس، هحػَالت ٍ دستبٍسدّبی حشوت ّبی جْبدی  -

تشتیت دادى هیضّبی ثحث ٍ گفتگَ ثب داًطجَیبى ثب هحَسیت ثیبى هطىالت  -

هَجَد دس هٌبطك هحشٍم ٍ استفبدُ اص ظشفیت ػلوی داًطجَیبى دس ساستبی سفغ 

ٍی جْبدی دس حَصُ ًظشی ، ثیبى ثبیذ ّب ٍ آًْب، اضبسُ ثِ ضشٍست جْبد ٍ اسد

 ًجبیذ ّبی ایي حَصُ، ضشح ػلل هحشٍهیت دس وطَس ٍ ساُ ّبی سفغ آى 

ثشگضاسی سویٌبس ٍ یب وشسی آصاد اًذیطی  ثب هَضَػبتی وِ دس ثٌذ فَق روش  -

 گشدیذ

  اًتطبس پَستش 

سّجشی دس سٍص داًطجَ هی تَاًذ ثْبًِ ای ثبضذ تب داًطجَیبى ثِ هشٍس هجذد ثیبًبت 

جوغ ًخجگبى ٍ داًطجَیبى دس ػشغِ ی جْبدی ثپشداصًذ ٍ دس غذد تٌظین گشای 

ّبی ایطبى ثشآیٌذ. دس ایي ساستب اًتطبس  حشوت ّبی جْبدی دس ساستبی خط هطی

 پَستش ًَضتِ ّبیی اص جوالت سّجشی هَثش خَاّذ ثَد. 

داًطگبّیبى  ثػَست وبسٍیژُ هی تَاى ثب هحَسیت ثیبًبت سّجشی دس جوغ ًخجگبى ٍ

وِ دس حَصُ جْبدی ًىبتی سا فشهَدًذ پشداخت ٍ  ثحث، ًطست، هیضگشد ٍ وشسی 

ثشگضاس وشد تب ثِ اّویت ًگبُ ًخجگبى ٍ داًطگبّیبى ثِ سفغ هحشٍهیت پبسخ دادُ ضَد 

ٍ دس حَصُ پیًَذ داًطجَ ٍ ًخجِ ثب جْبد ٍ تػوین سبصی ٍ تػوین گیشی دس خػَظ 

هجوَػِ خ دادُ ضَد. ثشای ایي هٌظَس هی تَاى اص هطىالت هحشٍهیي دس وطَس پبس

 ْشُ ثشد.ث ًوبیطگبّی لذس دٍساى

   ووه ثِ تجْیض خَاثگبُ ّب ٍ ثشطشف وشدى هطىالت ػوشاًی ٍ اجشای ثشًبهِ ّبی

 .جْبدی دس سطح خَاثگبُ

 ِتجلیغ ٍ فشٍش تَلیذات سٍستبیی ٍ ثشپبیی ثبصاسچِ ّبی خیشی 

ّبیی ثشای ایجبد ثبصاسچِ ّبی خیشیِ ای ٍ فشٍش هحػَالت  هی تَاى اص ایذُ

سٍستبیی ٍ ثشپبیی ًوبیطگبّی اص تَلیذات سٍستبیی ٍ تَلیذ ایشاًی دس سطح داًطگبُ 

ثش سٍستبّب ثْشُ  ثشای آضٌب ضذى داًطجَیبى ثب هحػَالت سٍستبیی ٍ فضبی حبون
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جْت تبهیي ٍ ػشضِ  سٍستب وبالّوچٌیي ثشای ایي هٌظَس هی تَاى اص ضجىِ  جست.

 .ًیض استفبدُ وشدهحػَالت سٍستبیی 

 یخذهبت یشٍّبیسفتي ً یٍ هشخػ بىیداًطگبُ تَسط داًطجَ یخذهبت یوبسّب اًجبم 

 سٍص داًطجَداًطگبُ دس 

تَاى ثشخی اص وبسّبی ًوبدیي دس سطح داًطگبُ تَسط ثچِ ّبی جْبدی غَست هی 

ثگیشد ٍ اص فضبیی وِ ایجبد هی ضَد ثشای جزة ٍ هؼشفی فؼبلیت ّبی جْبدی 

استفبدُ ًوَد. اص جولِ ایي وبسّب هی تَاى ثِ پزیشفتي اًجبم وبسّبی تین خذهبتی 

ًطجَیبى داٍطلت ًبم ًَیسی داًطگبُ اضبسُ وشد وِ ثشای یه سٍص ثػَست ًوبدیي دا

ضًَذ ٍ فؼبلیت ّبی ًیشٍّبی خذهبتی سا هتمجل ضًَذ ٍ دس آى سٍص ایي ػضیضاى ثِ 

 هشخػی ثشًٍذ.

 ُثشگضاسی ایستگبُ اّذای خَى دس سطح داًطگب 

هی تَاى ثب اًجبم وبسّبیی ًوبدیي دس ساستبی تشٍیج حشوت ّبی ػبم الوٌفؼِ ٍ اًسبى 

ثب خَد ّوشاُ ًوَد. اص جولِ ی ایي وبسّب ایستگبُ  دٍستبًِ هطبسوت داًطجَیبى سا

 اّذای خَى دس سطح داًطگبُ هی تَاًذ ثبضذ.

 طشح ثجت ًبم خیش داًطجَیی 

هی تَاى ثب هؼشفی ضوبسُ وبست ٍ یب غٌذٍلی ثػَست دائوی دس هحل داًطگبُ ٍ ثجت 

اًطجَیی ًبم ًبم اص داًطجَیبى، اسبتیذ ٍ وبسوٌبى داًطگبُ، ایي ػضیضاى سا ثؼٌَاى خیش د

ًَیسی ًوَد ٍ  ثب تؼییي هجلغ هؼیي ٍ حتی هحذٍد ایي خیشیي خَد سا هَظف ثذاًٌذ تب 

ثػَست هبّیبًِ ّضیٌِ ی ثبثتی سا ثِ ایي غٌذٍق ثشای وبسّبی ػبم الوٌفؼِ ٍ سفغ 

 هحشٍهیت اّذا ًوبیٌذ.
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 های پیشنهادی جهت اجرا در حاشیه شهر و مناطق محروم فعالیت

 بىیداًطجَ اّذای آى ثٍِ ٍ ووه دسسی اص ثیي داًطجَیبى  یدسسوتت  یآٍس جوغ 

 ٍیب داًطجَیبى هٌبطك هحشٍم بصهٌذیً

خیلی اص وتبة ّبی تشم گزضتِ داًطجَیبى ٍ وتبة ّبی ووه دسسی وِ ثشای سبل 

ّبی گزضتِ داًطجَیبى هی ثبضذ ٍ دیگش هَسد استفبدُ ضبى لشاس ًوی گیشد سا هی 

صدى غشفِ ّب ٍ یب ایجبد ووپیي ٍ یب فشاخَاى ّبیی خَد تَاى جوغ آٍسی ًوَد ٍ ثب 

داًطجَیبى اص اطشافیبى ٍ ثستگبًطبى جوغ وٌٌذ ٍ ثب ضٌبسبیی داًطجَیبى ًیبصهٌذ ٍ یب 

داًطجَیبًی وِ دس هٌبطك هحشٍم ضٌبسبیی ضذُ اًذ ایي وتبة ّب سا ثشای استفبدُ دس 

 اختیبس ایي ػضیضاى لشاس داد.

ذ ًَ ثب هَضَػبت هتٌَع ٍ غیش دسسی ًیض هی تَاًذ ثشای وتبة ّبی دست دٍم ٍ دسح

 تجْیض وتبة خبًِ ّبی هٌبطك هحشٍم ٍ یب حبضیِ ضْش هَسد استفبدُ لشاس ثگیشد.

 بصهٌذاىیًهیبى آى  غیسٍص سلف ٍ تَص هی یغزا ًزس 

دست ًخَسدُ  یغزا یٍ جوغ آٍسداًطگبُ دس سلف  یلشاس دادى ظشفهی تَاى ثب 

فضبی خَثی سا  ضْش ِیآى دس هٌبطك حبض غیٍ تَصایي غزا  ذیثٌ ثستِ ، بىیداًطجَ

دس سطح داًطگبُ ثَجَد آٍسد. پیطٌْبد هی ضَد ایي اهش خذا پسٌذاًِ سا ثب ًبم فشاخَاى 

ًزس غزا هطشح ثٌوبییذٍ طی تؼییي یه ثبصُ صهبًی اص داًطجَیبى ثشای ایي طشح ثجت 

 ًبم وٌیذ.

 اسىبى ثِ ّوشاّبى ثیوبساى 

دیذُ ضذُ است وِ ّوشّبى ثیوبساًی وِ اص ضْشستبى ّب ثشای هذاٍای دس فػل سشهب 

ثیوبس خَد ثِ ضْش ّب آهذُ اًذ، دس فضبی ًبهطلَثی دس اطشاف ثیوبسستبى ثِ سش هی 

ثشًذ. هی تَاى ثب ّوبٌّگی ثب هسئَلیي خَاثگبُ ٍ یب ّوبٌّگی ٍ ثجت ًبم ثیي 

ّب ، هٌبصل داًطجَیبى ٍ  حتی داًطجَیبى ایي ػضیضاى سا دس هٌبصل اطشاف ثیوبسستبى 

 خَاثگبُ ّباسىبى داد.

 ثشگضاسی ثشًبهِ ّبی ٍیژُ ٍ جْبدی دس سٍص داًطجَ دس حبضیِ ضْش 

هی تَاى ثب تؼشیف ثشخی ثشًبهِ ّبی جْبدی ٍ ٍیژُ دس حبضیِ ضْش ٍ ثجت ًبم اص 

داًطجَیبى ثؼٌَاى جْبدگش افتخبسی وبسّبی ٍیژُ ای سا دس سٍص داًطجَ دس سطح ضْش 

 اًجبم داد.



 

 

ثشگضاسی والس ّبی سفغ اضىبل دس هذاسس، هسبجذ ٍ هٌبصل هٌبطك حبضیِ ضْش ٍ 

هحشٍم ، ثشگضاسی هسبثمبت ٍسصضی ٍ ثشًبهِ ّبی تفشیحی ٍ فشٌّگی هی تَاًذ اص 

 جولِ ایي فؼبلیت ّب ثبضذ.

اسائِ خذهبتی هطبثك ثب سضتِ تحػیلی داًطجَیبى دس هٌبطك حبضیِ ضْش، ّوچَى 

ٍسصی، هطبٍسّغ حمَلی، خذهبت دسهبًی، خذهبت فٌی اص لجلی هىبًیىی، هطب.سُ وطب

تؼویش خَدسٍ، تؼویش ٍسبیل هٌضل، تبسیسبت، ثشق ٍ .... ًیض هی تَاًذ ثؼٌَاى فؼبلیت 

 ّبی ٍیژُ دس ایي ایبم ثبضذ.

 یه ٍػذُ غزای گشم 

ّوبٌّگی یه هىبى خبظ ٍ تْیِ ٍ پخت غزا تَسط داًطجَیبى ٍ تَصیغ آى دس ثیي 

 دوبى وبس ٍ هحشٍهیي هی تَاًذ یىی دیگش اص ثشًبهِ ّبی ایي سٍص ثبضذ.وَ

 تَصیغ ٍسبیل گشهبیطی 

ّوضهبًی سٍص داًطجَ ثب سٍصّبی سشد سبل، ایي ًیبص سا دس هٌبطك هحشٍم فشاّن هی 

آٍسد وِ ثشای گشهبیص دس ایي هٌبطك وبس ٍیژُ ای غَست ثگیشد. سٍص داًطجَ ثْبًِ 

ایست وِ ثب ایجبد طشح ّبی هختلف ثِ جوغ آٍسی ٍسبیل گشهبیطی ٍ تؼویي ّضیٌِ 

 ك هحشٍم الذام غَست گیشد . ی ایي ٍسبیل ثشای تجْیض هحل سىًَت هٌبط

  ػیبدت اص ثیوبساى 

ًبم ًَیسی اص داًطجَیبى ٍ ایجبد ثشًبهِ ّبی دستِ جوؼی ثشای ػیبدت اص ثیوبساى دس 

ثیوبسستبى ّب، خبًِ ّبی سبلوٌذاى، آسبیطگبُ ّبی جبًجبصاى  هی تَاًذ اص سبیش 

 الذاهبت ثبضذ.

 اًطجَیبى خشیذ یه سٍص پخت ًبى ًبًَایی دس حبضیِ ضْش تَسط د 

ثب هؼشفی ضوبسُ حسبة ٍ یب لشاسدادى غٌذٍق ّبیی دس سطح داًطگبُ ٍ جوغ آٍسی 

پَل ّبیی ّشچٌذ ًبچیض دس سٍص داًطجَ ٍ دس حبضیِ ثشًبهِ ّبی جوؼی هی تَاى دس 

ایي سٍص پخت ًبًَایی یىی اص هٌبطك حبضیِ ضْش سا ثشای چٌذ سٍص خشیذ تب ایي ًبًَایی 

 بم ثیي اّبلی تَصیغ ًوبیٌذ.ّب ًبى سایگبى دس ایي ای

 جوغ آٍسی الالم خبظ ٍ ثی هػشف اص خبًِ ّب 

ثب ّوبٌّگی  هسئَلیي داًطگبُ ٍ هطخع وشدى هىبًی دس سطح داًطگبُ ثشای جوغ 

آٍسی الالم ٍ هبیحتبجی وِ دس هٌبصل خیلی اص داًطجَیبى هَسد هػشفطبى ًیست ٍلی 



 

 

، یىی اص هفیذ تشیي فؼبلیت ّبی ثشای هٌبطك هحشٍم ٍ حبضیِ ضْش لبثل استفبدُ است

 دس ساستبی دستگیشی اص فمشا سلن هی خَسد.

 طشح صیبست اٍلی ّب 

ثب فشاّن وشدى همذهبت ٍ ثجت ًبم دس ثیي داًطگبّیبى، افشادی وِ تب حبال ثِ هطْذ 

همذس ًشفتِ اًذ سا ثِ ایي آسصٍیطبى سسبًذ ٍ پیطٌْبد هب ایي است وِ ایي طشح ثب ًبم 

 اس گشدد.ًزس صیبست ثشگض

 صیبستی ثشای داًص آهَصاى حبضیِ ضْش -ثشگضاسی اسدٍ ّبی تفشیحی 

ثب ّوبٌّگی هذاسس حبضیِ ضْش، اسدٍّبی تفشیحی ٍ صیبستی ثشای داًص آهَصاى ایي 

 هذاسس تذاسن دیذ وِ اجشاییبت ایي ثشًبهِ تَسط داًطجَیبى غَست ثگیشد.

 اسایِ خذهبت ٍیژُ ٍ خبظ تَسط داًطجَیبى 

بلیت ٍیژُ دس ا حَالی سٍص داًطجَ ثب تَجِ ثِ تَاًبیی ّب ٍ داًص تخػػی ثِ ػٌَاى فؼ

داًطجَیبى ٍ یب حتی وبسّبی خذهبتی ٍ ػوَهی دیگشی وِ اص ػْذُ داًطجَیبى 

ثشهی آیذ هی تَاى خذهبتی ثشای اسایِ دس ساستبی هحشٍهیت صدایی تؼشیف ًوَد، هثل 

ّبی اجتوبػی، جْبدضْشی .  خذهبت پضضىی ٍ دسهبًی، فؼبلیت ّبیی دس حَصُ آسیت

پیطٌْبد هب ایي است وِ ثِ ثْبًِ سٍص داًطجَ اص اسبتیذ ٍ داًطجَیبى دوتشی دس ایي 

 اهَس تخػػی ثْشُ هٌذ ضَیذ.

 ساُ اًذاصی پَیص ٍ ثشف سٍثی 

دس آخش فؼبلیت ّبی صیش ثِ ػٌَاى لبلت جبلت  ٍ هتٌَع دیگشی  اص ٍیژُ ثشًبهِ ّبی 

 سٍص داًطجَ اسایِ هی گشدد:

 ثشف سٍثی ثبم ّبی هٌبصل هحشٍهیي ٍ هؼبثش حبضیِ ضْش ثِ ووه اّبلی  -

ساُ اًذاصی پَیص ّبیی  ثشای جوغ آٍسی لجبس ّبی گشم، ضبل ٍ والُ جْت  -

 تَصیغ دس هٌبطك هحشٍم

 

 




