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مجری طرح :دفتز داًطکذُ هٌْذسی
عنوان طرح:

کارگاُ في تیاى ٍ هْارتّای سخٌزاًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
فزاگیزی اصَل في تیاى ٍ هْارتّای سخٌزاًی در جْت افشایص ارتثاطات کالهی داًطجَیاى
خالصه طرح :
اس جولِ ًیاسّای اهزٍسی جَاهغ کِ هیتَاًذ ارتثاطات اًساًی را تَسؼِ ٍ تْثَد تخطذ ،فزاگیزی ػلن ٍ ٌّز «في تیاى ٍ ارتثاا هار ز» تاا
دیگزاى است .ایي درحالی است کِ فقذاى فزاگیزی ایي ػلَم ،تاػث خالء ارتثاطی در جَاهغ ضذُ است کِ تِتثغ ،هطاکالتی را ّان تازای
آىّا تِّوزاُ داضتِ است .في تیاى ٍ ارتثا هر ز ،کلیذ ٍرٍد تِ قلةّاست ٍ ّز کسی تِ ًَتِ خَدش ،تایذ اس في تیااى خاَتی تزخاَردار
تاضذ تا کاًال ارتثاطی هَ زی تزقزار ضَد .اگز في تیاًی درستی داضتِ تاضین ،تخطی اس هطکالت اجتواػی ها ّن کاّص هییاتذ ،اس طزفی
ّن ػالٍُ تز پیطزفت ضغلی ،داضتي في تیاى قَی در سًذگی ػادی ٍ رٍسهزُ ها تسیار ضزٍری ٍ هَ ز است .اسیاي رٍ تماوین گازفتین تاا
تَجِ تِ ًیاس داًطجَیاى تِ ایي هْن ،کارگاّی در ایي سهیٌِ تا ػٌَاى في تیاى ٍ هْارت سخٌزاًی تزگشار کٌین .سزفملّاای ایاي کارگااُ
ضاهل :چگًَگی تثذیل تزس اس سخٌزاًی تِ لذت اس سخٌزاًی ،هتقاػذ کزدى هخاطثیي ٍ جذاتیت در سخٌزاًی ،ستاى تاذى در ساخٌزاًی ٍ
سخٌزاًی تذاِّ هیتاضذ  .تزای ایي کارگاُ پٌج جلسِ درًظز گزفتِ ضذُ است کِ تمَرت ّفتگی تزگشار خَاّذ ضذ .هذرس کارگااُ امیر
احمدی (کارضٌاس ارضذ حقَق خمَصایٍ ،کیال پایاِ یا

دادگساتزی ،دارای هاذر

سااسهاى فٌای ٍ حزفاِای در خماَظ اصاَل

هْارتّای سخٌزاًی تا درجِ ػالی) هیتاضٌذ.
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