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 آشٌایی تا تشتیت جٌسی کَدک

 

  : خالصه طرح

ت دس پشٍسش ٍ تشتیت ٍ شکوَفایی اسکتؼذادّای   تشیي ٍ ٍاالتشیي سشهایِ ّش هلتی ّستٌذ ٍ تذٍى تَجِ ٍ حساسی ٍ ًَجَاًاى پاک َدکاىک

دالیل هختلک  اص جولکِ فقکش فشٌّگکی ٍ اقت کادی ٍ...       تِ ّا دست شست. هتاسفاًِ آًاى، تایذ اص سٍیای پیششفت ٍ تَسؼِ دس تواهی ػشصِ

شفتِ ٍ دس هؼشض اًَاع سکَ   شَد؛ تلوِ ایي هَجَدات هؼ َم هَسد ظلن ٍ خشًَت قشاس گ ًیاصّای آًاى تَجِ ًوی تِ تسیاسی اٍقات ًِ تٌْا

ّکا   آى تِ ًاپزیشی گیشًذ؛ کِ صذهات جثشاى ... قشاس هیٍالذیي، قین، سشپشستاى قاًًَی ٍ تشیي افشاد خَد اػن اص سفتاسّا حتی اص طشف ًضدیک

ِ  ت.اشوال هختل  ٍجَد داشتِ اس تِ ُ دس طَل تاسیخ،ساّوَ کَدکاى آصاس ٍ اریت .کٌذ ٍاسد هی   یوکی اص آسکیة   جکض  کَدککاى  ػثکاستی  تک

طی   ،حقَق کَدک تِ آصاسی ًاشی اص ػلل گًَاگًَی چَى ًاآگاّی ٍ ًاآشٌایی افشاد ًسثت پزیشتشیي اقشاس اجتواػی ّستٌذ. پذیذُ کَدک

طشق هختل  اص جولِ کاس ٍ استثواس کَدککاى،   تِ آصاسی ای شذت ٍ ضؼ  است. دس هجوَع کَدکای داسد ٍ دس جَاهغ هختل  داس گستشدُ

ِ  جٌسی تجاٍص تَسط ٍالذیي خَد یا ًاپذسی، ًاهادسی، ًاتشادسی ٍ ًاخَاّشی، کَدکاى ایزای ِ  کَدککاى، تثؼکید دس خکاًَادُ    تک صکَست   تک

تا تَجِ تِ اّویکت دٍ چٌکذاى ایکي     .یاتذ م آهَصشی ًاکاسآهذ ٍ... ظَْس هیتثؼید تیي دٍ جٌس یا تثؼید تیي فشصًذاى اص یک جٌس، ًظا

آزاده اص تکا دػکَت   تْاًِ سٍص جْاًی کَدک تکشآًین ککِ   تِ  داًشجَیاى داًشگاُ فشٌّگیاى کِ هؼلواى آیٌذُ جاهؼِ ّستٌذ، ٍهَضَع تشای 

کاسگاُ آهَصشی تشتیکت جٌسکی   )دکتشای هشاٍسُ کَدک، هشاٍس هشکض هشاٍسُ ساصهاى جْادداًشواّی ٍ استاد داًشگاُ فشدٍسی(  عطاری

ّضاستَهکاى   51ِ ساػت دس دٍ جلسِ تشگضاس خَاّذ شذ ٍ ّضیٌکِ شکشکت تکشای داًشکجَیاى هثلک       کاسگاُ تِ هذت س تشگضاس کٌین. کَدک

 تاشذ. هی
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سالي کٌفشاًس پشدیس شْیذ ّاشوی ًژاد   مکان اجرا : 5/9/5991 : زمان اجرا

 97های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 19 شماره :

 22/8/91 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


