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 زفتر زاًطکسُ هٌْسسی مجری طرح:

 

 ًگبّی ثِ ازثیبت زاستبًی هعبصر عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًسیطِ            کتبة ٍ کتبثرَاًی            قرآى ٍ زیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ       گرزضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت ززایی              ٌّر ٍ ازة                            
 

 اهداف طرح :

 ثیص از پیص ثِ آثبر زاستبًی ًَیسٌسگبى هعبصرتَجِ ٍ  هرٍری ثر ازثیبت زاستبًی ایراى هعبصر

 هٌساى ى ٍ عالقِتقَیت ثسترّبی رضس ٌّر ًَیسٌسگی زر هیبى زاًطجَیب

 

 : خالصه طرح

اًس،  زهبًیِ ذبصی ذَش زرذطیسُکِ ًَیسٌسگبى هب زر هقطع  تَاى ثِ صِرفِ ایي ّبی ذَز را زارز ٍ ًوی ای زر تبرید ازثیبت ٍیصگی ّر ثرِّ

ّبی اذیرر اًجرَّی    زر سبل .ّب ٍ هقبطع زیگر تعوین زاز ّبی آفریٌص ازثی زر ّوبى زٍرُ را ثِ زٍرُ رٍش ّوبى ًَیسٌسگبى یب هالک ٍ ُ را

اًگیرس ٍ   ثِ کبرّبی تأهر   ثسیبر ّب، کِ زر هیبى آى، هٌتطر ضسُ است ىاز آثبر ازثی جسیس زر شاًرّبیی ثسیبر هتٌَع ثِ قلن ًَیسٌسگبى جَا

کٌٌرس ٍ سرطَ     هی ی هعبصر هب را کبلجسضکبفی آى زستِ از هتَى ازثی جسیس است کِ فرٌّگ جبهعِ ساًگی آثبر تأه  ؛ذَرین اثتکبری ثرهی

ضسُ تَسط ًَیسٌسگبى ًرَقلن اسرت کرِ ثرب اسرتابزُ از       آثبر اثتکبری آى زستِ از هتَى ازثی ًَضتٍِ  زٌّس ًبپیسایی از ٍاقعیت را ًطبى هی

ِ  آزهبیی ٍ تجرثِ زست ثِ طجع يّبی اهرٍزی ّب ٍ رٍش تکٌیک آضرٌبیی   ثررای لراا   .زًٌرس  ّرب ٍ صرٌبعبت ًرَ هری     ی سرجک  اًسٍزی زر زهیٌر

ِ ) خرم   یمهدی یزدانثر آى ضسین تب ثب زعرَت از   ،ًطجَیبى ثب ازثیبت زاستبًی هعبصر ٍ ًَیسٌسگبى هعبصر صبحت سجکزا ًگربر   رٍزًبهر

 ،(زر تْرراى  ۿۼۺ۸زازُ ذررم )  ییسزاًر ثِ ثررسی ازثیبت زاستبًی هعبصر ٍثرِ طرَر ذربظ زّرِ ّطرتبز ثیررزازین         (ًَیس ٍ زاستبى ازثی

هري هٌسسرتر   »ترَاى ثرِ کتربة ّربی      از آثبر ٍی هی .است از زاًطگبُ تْراى زر هقطع لیسبًس زثیبت فبرسیالتحصی  رضتِ زثبى ٍ ا فبرغ

ٍی ثِ  «هي هٌسستر را زٍست زارم» ( اضبرُ کرز؛ رهبىۻ9ۺ۸ /)ًطر چطوِ «سرخ ٍ سایس»( 9۸ۺ۸/)ًطر چطوِ «یًَبیتس را زٍست زارم

ثْترریي رهربى   جربیسُ  ، «ّارت اقلرین  » کتربة سربل   9۸جبیسُ ثْتریي رهبى سربل     ٍ هَفق ثِ اذاُ استاًگلیسی ٍ ایتبلیبیی ترجوِ ضس

ثرِ عٌرَاى یکری از پرٌی اهیرس      ، «چْر  » جبیسُ ازثری ذرم را زر  یضسُ است  یسزاً از ّیئت زاٍراى جبیسُ ازثی ثَضْر 9۹ٍ  9۸ّبی  سبل

 اًس    یبز کرزُ، ۼ9ۺ۸ت ازثیبت زاستبًی ایراى زر ارزیجْط
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