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 حمَق ضْزًٍذی در دٍلت رٍحبًی عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 تالش ثزای آضٌبیی داًطجَیبى ثب هٌطَر حمَق ضْزًٍذیٍ  ثزرسی ٍضؼیت اجزایی حمَق ضْزًٍذی در دٍلت رٍحبًی

 یی کزدى هفبد حمَق هلت ٍ حمَق ضْزًٍذیاجزا  ثزرسی ًمذّبی ٍارد ثز دٍلت سهیٌِ

 

 : خالصه طرح

تَاًذ  کس ًوی حبکویت هطلك ثز جْبى ٍ اًسبى اس آى خذاست ٍ ّن اٍ، اًسبى را ثز سزًَضت اجتوبػی خَیص حبکن سبختِ است. ّیچ

زیك اصَل لبًَى اسبسی حك را اس طایي حك الْی را اس اًسبى سلت کٌذ یب در خذهت هٌبفغ فزد یب گزٍّی خبظ لزار دّذ. هلت ایزاى ایي 

جوَْر  رییس. جوَْر ًْبدُ است ، هسئَلیت اجزا ٍ پبسذاری اس لبًَى اسبسی را ثز ػْذُ رییس۱۲۱ٍ  ۱۱۳هَجت اصَل  ٍ ثِ اػوبل کزدُ

افزاد ٍ حمَق  کِ در پیطگبُ لزآى کزین ٍ در ثزاثز هلت ایزاى ثز پطتیجبًی اس حك، گستزش ػذالت ٍ حوبیت اس آسادی ٍ کزاهت اًسبًی

هطی دٍلت ثزای رػبیت ٍ  هثبثِ ثزًبهِ ٍ خط را ثِ« هٌطَر حمَق ضْزًٍذی»هلت در لبًَى اسبسی ثِ خذاًٍذ سَگٌذ یبدکزدُ است، 

هطی  هٌظَر تذٍیي ثزًبهِ ٍ خط ایي هٌطَر ثب ّذف استیفب ٍ ارتمبی حمَق ضْزًٍذی ٍ ثِ. کٌذ پیطجزد حمَق اسبسی هلت ایزاى اػالم هی

اًذ ٍ یب دٍلت ثزای  ضذُ  ای اس حمَق ضْزًٍذی است کِ یب در هٌبثغ ًظبم حمَلی ایزاى ضٌبسبیی تٌظین ضذُ ٍ ضبهل هجوَػِ ،دٍلت

ّب اس طزیك اصالح ٍ تَسؼِ ًظبم حمَلی ٍ تذٍیي ٍ پیگیزی تصَیت لَایح لبًًَی یب ّزگًَِ تذثیز یب  ضٌبسبیی، ایجبد، تحمك ٍ اجزای آى

جذی ٍ فزاگیز خَد را هؼوَل خَاّذ داضت. ثزای دستیبثی ثِ ایي ّذف ّوکبری سبیز لَا ٍ ًْبدّب ٍ هطبرکت  الذام لبًًَی السم تالش

آى اهیذٍار ثَد ٍ اػتوبد  تَاى ثِ سهبًی هی ٍ تًْبد ٍ ثخص خصَصی ضزٍری اس هزدم ّبی ّبی صٌفی، سبسهبى ّب، اتحبدیِ هزدم، تطکل

اس  لذا ثب تَجِ ثِ اّویت ثزرسی ٍضؼیت اجزایی حمَق ضْزًٍذی در دٍلت، .داضت کِ ضوبًت اجزایی ًیش ثزای آى دیذُ ضذُ ثبضذ

الولل ستبد حمَق  )هؼبٍى اهَر ثیي آبادی کاظم غریب، )حمَلذاى ٍ ٍکیل سزضٌبس ایزاًی، فؼبل حمَق ثطز( محمذ صالح نیکبخت

 ثزای سخٌزاًی در ایي راثطِ دػَت ثِ ػول آٍردین. ُ لضبئیِ(ثطز لَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 آهفی تئبتز داًطکذُ هٌْذسی   مکان اجرا : ۲2/9/99 : زمان اجرا

 96های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 1۱ شماره :

 ۱9/9/99 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


