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مجری طرح :زفتر زاًطکسُ هٌْسسی
عنوان طرح:

ًگبّی ثِ ازثیبت زاستبًی هعبصر

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثرَاًی

علن ٍ اًسیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع

ازة ٍ ٌّر

هحرٍهیت ززایی

گرزضگری علوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
هرٍری ثر ازثیبت زاستبًی ایراى هعبصر ٍ تَجِ ثیص از پیص ثِ آثبر زاستبًی ًَیسٌسگبى هعبصر
تقَیت ثسترّبی رضس ٌّر ًَیسٌسگی زر هیبى زاًطجَیبى ٍ عالقِهٌساى
خالصه طرح :
ّر ثرِّای زر تبرید ازثیبت ٍیصگیّبی ذَز را زارز ٍ ًویتَاى ثِ صِرفِ ایيکِ ًَیسٌسگبى هب زر هقطع زهبًیِ ذبصی ذَش زرذطیسُاًس،
راُ ٍ رٍش ّوبى ًَیسٌسگبى یب هالکّبی آفریٌص ازثی زر ّوبى زٍرُ را ثِ زٍرُّب ٍ هقبطع زیگر تعوین زاز .زر سبلّبی اذیرر اًجرَّی
از آثبر ازثی جسیس زر شاًرّبیی ثسیبر هتٌَع ثِ قلن ًَیسٌسگبى جَاى هٌتطر ضسُ است ،کِ زر هیبى آىّب ،ثسیبر ثِ کبرّبی تأهر اًگیرس ٍ
اثتکبری ثرهیذَرین؛ آثبر تأه اًگیس آى زستِ از هتَى ازثی جسیس است کِ فرٌّگ جبهعِی هعبصر هب را کبلجسضکبفی هیکٌٌرس ٍ سرطَ
ًبپیسایی از ٍاقعیت را ًطبى هیزٌّس ٍ آثبر اثتکبری آى زستِ از هتَى ازثی ًَضتِضسُ تَسط ًَیسٌسگبى ًرَقلن اسرت کرِ ثرب اسرتابزُ از
تکٌیکّب ٍ رٍشّبی اهرٍزیي زست ثِ طجعآزهبیی ٍ تجرثِاًسٍزی زر زهیٌرِی سرجکّرب ٍ صرٌبعبت ًرَ هریزًٌرس .لراا ثررای آضرٌبیی
زاًطجَیبى ثب ازثیبت زاستبًی هعبصر ٍ ًَیسٌسگبى هعبصر صبحت سجک ،ثر آى ضسین تب ثب زعرَت از مهدی یزدانی خرم (رٍزًبهرًِگربر
ازثی ٍ زاستبىًَیس) ثِ ثررسی ازثیبت زاستبًی هعبصر ٍثرِ طرَر ذربظ زّرِ ّطرتبز ثیررزازین یسزاًری ذررم (زازُ ۿۼۺ ۸زر تْرراى)،
فبرغالتحصی رضتِ زثبى ٍ ازثیبت فبرسی زر هقطع لیسبًس از زاًطگبُ تْراى است .از آثبر ٍی هیترَاى ثرِ کتربة ّربی «هري هٌسسرتر
یًَبیتس را زٍست زارم» (ًطر چطوِ۸/܀ۺ« )۸سرخ ٍ سایس» (ًطر چطوِ /ۻ܀ۺ )۸اضبرُ کرز؛ رهبى «هي هٌسستر را زٍست زارم» ٍی ثِ
اًگلیسی ٍ ایتبلیبیی ترجوِ ضسُ است ٍ هَفق ثِ اذا جبیسُ ثْتریي رهبى سربل ۸܀ کتربة سربل «ّارت اقلرین» ،جربیسُ ثْترریي رهربى
سبلّبی ۸܀ ٍ ۹܀ از ّیئت زاٍراى جبیسُ ازثی ثَضْر ضسُ است یسزاًی ذرم را زر جبیسُ ازثری «چْر » ،ثرِ عٌرَاى یکری از پرٌی اهیرس
ازثیبت زاستبًی ایراى زر ارزیجْطت ۼ܀ۺ ،۸یبز کرزُاًس
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سبلي ضَرای سبزهبى هرکسی جْبززاًطگبّی

