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مجری طرح :دفتش داًطکذُ ػلَم تشتیتی ٍ سٍاًطٌاسی
کاسگاُ في تیاى ٍ سخٌَسی

عنوان طرح:

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص تَاًایی داًطجَیاى دس سخٌَسی ٍ اسائِ دیذگاُ ّای خَد ٍ ّوچٌیي آهَصش هٌغك گفتگَ ٍ الٌاع دیگشاى تِ آًْا
تالش دس جْت حل هؼضل ػذم تَاًایی دس تشلشاسی استثاط هَثش ٍ صحیح دس تیي داًطجَیاى
خالصه طرح :
یکى اص هَّثتْاى الْى تِ اًساى ،تَفیك اًتمال پیاهْاى اٍ اص عشیك صتاى است .اًساًْا اص اتتذاى آفشیٌص ،پیغاهْاى خوَد سا توِ ّوٌَػواى
خَد اًتمال هى دادُ اًذ ٍ یکى اص هْن تشیي اتضاسّاى اعالع سساًى آًاى ،صتاى تَدُ است .تشاسوا آیواق لشآًوىّ ،ووِ پیواهثشاى الْوى اص
سخٌَسى تشاى تثلیغ پیاهْاى الْی استفادُ کشدُ اًذ .لشآى کشین هى فشهایذ ٍَ« :هَآ أَسِسَلٌَْا هِي سَّسَُلٍ إِلَّا تِلِسَاىِ لََِهِِِ»؛«ها ّیچ پیاهثشى سا
جض تِ صتاى لَهص ًفشستادین ».ایي آ یِ ،ضوي تیاى هغاتمت صتاى پیاهثشاى تا صتاى هخاعثاىً ،طاى دٌّذُ ّوگاًی تَدى اسوتفادُ اص سٍش
سخي گفتي دس تثلیغاق دیٌى پیاهثشاى است .ها ّیچ ٍلت ًوی تَاًین چطن تش استثاط تثٌوذین یوا آى سا دس تسوتشی غیوش اص صتواى جواسی
ساصین .اًساًیت ها تِ اًذیطِ ّای هاست ٍ ظَْس ٍ تشٍص اًذیطِ دس سخي است ٍ ها ّووَاسُ ًیاصهٌوذ سوخي توشای اتوشاص اًذیطوِ ّایوواى
ّستینّ .ذف اص اسائِ اًذیطِ ّا آى است کِ دیگشاى سا آگاُ تساصین اص آًچِ کِ هی داًین ٍ کیفیت ایي آگاُ ساختي دس کیفیت سوخي هوا
سیطِ داسد .توام ایي همذهاق سا گفتین تا تگَیین سخٌشاًی ساّی است کِ ها تشای اسائِ اًذیطِ ّا ٍ تحت تاثیش لشاس دادى هخاعثواى خوَد
دست تِ داهٌص هی ضَین  .ایي سخٌشاًی هی تَاًذ دس ضکل ّای گًَاگًَی تشٍص یاتذ.
سخٌشاًی ضفاّی ٍ حضَسی اّویت ٍ تَاًایی تاثیشگزاسی تسیاس تیطتشی ًسثت تِ ٍاطُ ّا (سخٌشاًی ًگاسضی) ،یوا جووغ ٍاطُ ّوا ٍ لحوي
صذا (سخٌشاًی صَتی) داسد .پس ها دس توام ایي حَصُ ّا هی تایست تَاًایی ّایی سا کسة کٌین .
تا تَجِ تِ اّویتی کِ دس صهیٌِ سخٌَسی لیذ ضذ تشآى ضذین تا دس ایي حیغِ ٍ دس جْت یاسی سساًی تِ هتماضیاى توا دػوَق اص جٌواب
آلای هحوذ ػلیضادُ(داًطجَی سٍاى ضٌاسی تالیٌی داًطگاُ فشدٍسی ٍ هذس  270جلسِ آهَصضی في تیاى ،استش  ،سٍاتظ تیي فوشدی ٍ
دتیش اٍلیي دٍسُ هساتمِ کطَسی سخٌشاًی«سخٌشاى حشفِ ای») کاسگاّی دس دٍ هشحلِ (ّش هشحلِ ضاهل چْاس جلسوِ) دس توشم جواسی ٍ
تشم آیٌذُ تشگضاس کٌین .ایي کاسگاُ ضاهل سئَ صیش هی تاضذ :
 -1استش

ٍ جشئت ٍسصی

 -5تٌظین سخٌشاًی 1

 -2صتاى تذى 1

 -3صتاى تذى 2

 -4لحي ٍ تي صذا

 -6تٌظین سخٌشاًی2

 -7هْاسق تذاِّ گَیی

 -8آهادگی هساتمِ سخٌَسی

ضوٌا دس صَسق استمثال داًطجَیاى اص ایي عشح ،دس پایاى تشگضاسی سؼی خوَاّین کوشد دس لالوة هسواتمِ ای هْواسق ّوای داًطوجَیاى
آهَصش دیذُ دس ایي کاسگاُ سا هَسد سٌجص لشاس دّین.
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