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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفاتش داًطکذُ ّای هٌْذسی ،ػلَم پایِ ٍ سیاضی
عنوان طرح:

کَدکی فشاهَش ضذُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
بشسسی پذیذُ کَدک ّوسشی ٍ چالصّای پیص سٍی هجلس دس سابطِ با طشح افضایص سي قاًًَی اصدٍاج
خالصه طرح :
اصدٍاج اجباااسی کَدکاااى هسااهلِ ای اساات کااِ دس بساایاسی اص کطااَسّا سیطااِ تاااسیخی داسدی دتاای دس بشخاای کطااَسّاٌّ ،ااَص ّاان
اصدٍاج دختشاى ًِ سالِ اهاشی ػاادی تل ای های ضاَدب بٌاابشایي سیطاِ ّاای ایاي هساالِ دس اػوااق بااٍس بشخای جَاهاغ هحلای سساَ
کشدُ کِ دل آى هستلضم اصاحح دیاذگاُ هاشدم ًسابت باِ ایاي سفتااس اساتی ّوساشگضیٌی باشای یاک کاَدکً ،ااهص اصدٍاج ًیسات،
بلکِ ًَػی تحویل استب چشا کِ کَدک بِ اهشی ٍاداضتِ هی ضَد کِ بِ آى ػحقِ ٍ دتی آگاّی ًذاسد.
گفتِ هی ضَد بایص اص  5دسصاذ اصدٍاج ّاا هشباَه باِ اصدٍاج باا کَدکااى صیاش  55ساا اسات کاِ سقوای بایص اص ّ 82اضاس کاَدک
دختش سا دس ّش سا ضاهل های ضاَدب ػاحٍُ باش ایاي ،آهاسّاای ییاش سساوی اص اٍضااع ٍخاینتاش اصدٍاج کَدکااى دکایات داسد ،آًگًَاِ
کااِ بااِ گفتااِ بشخاای اص جاهؼااِضٌاساااى ایااي آهاااس بااِ سااا ًِ ّ 34ااضاس اصدٍاج کَدکاااى باایي  51تااا  55سااا هیشسااذی ایااي پذیااذُ
هیتَاًذ تبذیل بِ هؼضل کَدک بیَگی ضاَدب آهااس ًطااى هایدّاذ ٍجاَد داضاتٌذ کَدکااًی کاِ باا  54یاا  53ساا سايّ ،ان بیاَُ
بَدًذ ٍ ّن سشپشست خاًَاس هحسَب های ضاذًذی یؼٌای کَدکااًی داضاتٌذ کاِ بایاذ ػاحٍُ باش قباَ هساهَلیت آًْاا ،هؼیطات خاَد
سا ًیض تاهیي هی کشدًذی
بااا تَجااِ بااِ ایٌکااِ قاااًَى گاازاسی هاای تَاًااذ تااا دااذی پیطااگیشًذُ ایااي قبیاال هؼضااح باضااذ ٍ ً ااص هااَدشی دس اصااحح بشخاای
باٍسّااای سااٌتی دس باااب اصدٍاج کَدکاااى داضااتِ باضااذ ،هجلااس ضااَسای اسااحهی طشداای سا هبٌاای بااش افااضایص سااي اصدٍاج کَدکاااى
اسائِ داد کِ دس دست بشسسی استی
لزا با تَجِ بِ اّویت هَضاَع هازکَس باش آى ضاذین تاا باا بشگاضاسی ًطساتی باا دضاَس تٌای چٌاذ اص صاادبٌظشاى ،باِ بشسسای ابؼااد
هختلف پذیذُ کَدک ّوسشی بپشداصینی هْواًاى هذػَ بِ ضشح ریل هی باضٌذ:
طیبههسیایشی هههی ههشتی ههش ه (ًوایٌااذُ هااشدم تْااشاى ،سی ،ضااویشاًا دس دّواایي هجلااس ضااَسای اسااحهی ،ػضااَ کویساایَى
فشٌّگی هجلس) جْت بشسسی ابؼاد هختلف طشح افضایص سي اصدٍاج
مطه ه تیظههش

ی(د َقااذاى ٍ سیاایس اًجوااي دوایاات اص د ااَق کَدکاااى) جْاات بشسساای جایگاااُ ٍ ً ااص ّ NGOااا دس فشٌّ ا

ساصی ٍ پیطگیشی اص ایي پذیذُ
دک ه ی ی ضههشی شب ه

یا آا هیش (ػضااَ گااشٍُ ف ااِ ٍ هباااًی د ااَق اسااحهی داًطااگاُ فشدٍساای) جْاات بشسساای ابؼاااد ف ْاای ٍ

د َقی اصدٍاج کَدکاى
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تا س سجایی داًطکذُ ادبیا

