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 یاتدفتش داًطکذُ ادت مجری طرح:

 

 یاسستویػثاس کسیٌوای  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ٍ جْاى  یشاىا یٌواییآى تش سًٍذ س یشٍ تاث یشاىا یٌوایتا آثاس هَج ًَ س یاىداًطجَ ییآضٌا

 کاسگشداى  یيا ی( ٍ سثک کاس یٌوااى تشتش سکاسگشد یي)ضطو یاسستویتا ػثاس ک یاىداًطجَ یطتشت آضٌایی

 یآت یتا آى ّا دس تشم ّا یٍ ّوکاس یٌواًخثِ ٍ ػاللِ هٌذ دسحَصُ س یاىداًطجَ یطتشت جزب
 

  : خالصه طرح

ٍ  یاذ ااها چٌااى کاِ ت   ،دس ػشصِ ٌّش سیٌوا هی تاضذ یادس دً یشاىکطَس ا یالولل یيچْشُ ت یيهؼتثشتش یاسستویػثاس ک یٌکِتا تَجِ تِ ا

ػاالٍُ   ی،جطاٌَاسُ ا  یتشآى ضذًذ تا تا تشگضاس یاىدفتش ساصهاى داًطجَ یاػضا یشد،گ یصَست ًو یتَجْ یطاىتِ ا یٌّش یدس فضا یذضا

 تپشداصد. یشاىا یهَج ًَ یٌوایّا دس س یلنف یيا یشتاث یيآى ّا ٍ ّوچٌ تشسسیتِ ًمذ ٍ  یطاى،هٌتخة ا یّا یلنتش اکشاى ف

 : تاضذ یه یلًظش تِ ضشح رهَسد  یّا یلنف اساهی

 

 کلوز آب .1

 یاک  یاسات کاِ خاَد سا تاِ جاا      یاٍل اًمالب اتفاق افتادُ است، داستاى هشد یساختِ ضذُ کِ دس سال ّا یتشاساس داستاى ٍالؼ فیلن

 یاي ا یلنتَجاِ فا  ضَد. ًکتِ  لاتال   یٍ سٍاًِ صًذاى ه یشاش دستگ یتملث یتصًذ اها تؼذ اص آضکاسضذى َّ یٌّشهٌذ هطَْس آى دٍسُ جا ه

 ّستٌذ. یٍالؼ یهاجشا یاصل یّا یتلن ّواى ضخصیف یگشاىاست کِ توام تاص

 

  یگرهیچو د یزندگ .2

خاًاِ دٍسات کجاسات دس حاَصُ صلضلاِ صدُ       یلنفا  یگشاىچٌذ تي اص تاص یٌکِگشدد. تا تَجِ تِ ا یتؼذ اص صلضلِ سٍدتاس تشه یصًذگ یاىجش تِ

 کٌٌذ. یذاپ یآى ّا اطالػات یکٌٌذ تا دس هَسد صًذُ تَدى ٍ سالهت یهٌطمِ سفش ه یياص ػَاهل آى تِ ا یکٌٌذ. گشٍّ یه یصًذگ

 

 خانه دوست کجاست: .3

 یاي کاِ اگاش ا   یکٌذه یذاٍ سا تْذ یضسا اًجام دّذ. هؼلن کالس ً یصضة هطك ّا یتَاًذاتفاق ًو یک یلاص داًص آهَصاى هذسسِ تِ دل یکی

کاِ دفتاش    یطاَد اص دٍساتاى آى پساش هتَجاِ ه    یکیهذسسِ دس ّواى سٍص  یلیذسسِ اخشاج خَاّذ ضذ. تؼذ اص تؼطاص ه یفتذاتفاق هجذد ت

 ضَدکِ دفتش دٍستص سا تِ اٍ تشساًذ. یآى ه یتا خَد آٍسدُ است ٍ دس پ یدٍستص سا تِ طَس اتفال

 خَاّذ ضذ. یغکاسگشداى تَصٍ  یلناطالػات ٍ ًمذ ف یحاٍ ییجلسات تشگِ ّا یدس اتتذا یلنف یجْت هؼشف ّوچٌیي
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