
  
 

 به نام خدا
 ها و ایده هايطرح فرم  

اعتیادها در زمینه پیشگیري از  دانشگاهفرهنگی و اجتماعی مربوط به فعالیت   
 »ویژه دانشجویان«

 

ها در زمینه  هاي ارسالی دانشگاه طرحبه منظور تسهیل در روند ارزیابی  وزارت علوم و اجتماعی امور فرهنگی اداره کلهاي اجتماعی  اداره فعالیت
همچنین  گونه مواد مخرب، اینهاي اجتماعی ناشی از  کاهش آسیب در راستايهاي روان گردان  قرصمصرف مواد مخدر و سوء پیشگیري از 

امر، در نظر دارد  اینبه  ها از بودجه حمایتی تخصیص یافته مندي عادالنه دانشگاه ارتقاء سالمت و بهداشت جسمی و روحی دانشگاهیان و بهره
 .هاي تعیین شده در ذیل مورد حمایت قرار دهد توجه به اولویت ها را با تعدادي از طرح هاي دانشگاه

 

  

 :ه عبارتند ازهاي تعیین شد اهم اولویت

v و علمی به طرح شناسانه نگاه آسیب  

v  آموزشی همراه با رویکرد اخالق محورتوجه به جنبه 

v گیري از عنصر خالقیت و نوآوري  بهره 

v انطباق با شرایط و نیازهاي روز جامعه دانشگاهی 

v ها هاي اصلی آسیب توجه به علل و ریشه 

v  طرحکیفی بودن 

v  
 :نام دانشگاه
 :مجري طرح
 :ثابت و همراه شماره تماس

 :آدرس اینترنتی

 :عنوان طرح

 :پیشنهاد دهنده طرح

 :مشاورین طرح

 
 :مدت زمان اجراي طرح     :زمان اجراي طرح
 :کنندگانشرکت د پیش بینی تعدا     :مکان اجراي طرح

   5سایر 5دانشجویان ساکن خوابگاه   5ورودي جدید دانشجویان   :مخاطبان
 

 5نمایشگاه   5دوره آموزشی  5سمینار  5کنفرانس  5همایش :     نوع برنامه
 5جشنواره   5 پخش فیلم  5مسابقه  5نشست تخصصی  5 سخنرانی 

 ................................: .........موارد دیگر با ذکر عنوان   5اجراهاي هنري

 :اهداف و شرح طرح



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ها نکته

 .خارج می باشد حمایتطرح هاي مربوط به حوزه هاي سیگار، قلیان و مشروبات الکلی از شمول  .1
میلیون ریال  هفدهمبلغ حداکثر تا  الزمهاي درون دانشگاهی در صورت دارا بودن شرایط  الزم به ذکر است که حمایت مالی از طرح .2

 .می باشد
حمایت قرار  به صورت ویژه مورد...) مانند انیمیشن، فیلم کوتاه، پوستر و ( هستند شاخص هاي هنري و کاربردي که دارايطرح هاي  .3

 .می گیرند
 .باشد) مهر تا اسفند ماه( 1393ماهه دوم سال  6بازه انجام طرح هاي پیشنهادي می بایست  .4
 .الزامی است زمان تعیین شدهدر  دانشگاه یا مدیریت اجتماعی به همراه تأیید مدیریت فرهنگی حاضر مام موارد مندرج در فرمتکمیل ت .5

 

 تأیید

 مدیر اجتماعی/ مدیر فرهنگی

 :ضرورت اجراي طرح

 :سوابق اجراي طرح

 

 :زمان بندي اجراي طرح

 :ورد هزینه کلی طرحآبر

 :هاي طرح ارائه ریز هزینه

 :میزان حمایت مالی دانشگاه از طرح

 :ها  سایر حامیان مالی طرح و میزان حمایت آن

 

 

 

 

 


