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مجری طرح :دفتش داًشگاُ فشٌّگیاى ،پشدیس شْیذ ّاشوی ًژاد
عنوان طرح:

حلقِ گوشذُ تشتیت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی تا تشتیت جٌسی کَدک
خالصه طرح :
کَدکاى ٍ ًَجَاًاى پاک تشیي ٍ ٍاالتشیي سشهایِ ّش هلتی ّستٌذ ٍ تذٍى تَجِ ٍ حساسیت دس پشٍسش ٍ تشتیت ٍ شکوَفایی اسکتؼذادّای
آًاى ،تایذ اص سٍیای پیششفت ٍ تَسؼِ دس تواهی ػشصِّا دست شست .هتاسفاًِ تِ دالیل هختلک اص جولکِ فقکش فشٌّگکی ٍ اقت کادی ٍ...
تسیاسی اٍقات ًِ تٌْا تِ ًیاصّای آًاى تَجِ ًوی شَد؛ تلوِ ایي هَجَدات هؼ َم هَسد ظلن ٍ خشًَت قشاس گشفتِ ٍ دس هؼشض اًَاع سکَ
سفتاسّا حتی اص طشف ًضدیکتشیي افشاد خَد اػن اص ٍالذیي ،قین ،سشپشستاى قاًًَی ٍ ...قشاس هیگیشًذ؛ کِ صذهات جثشاىًاپزیشی تِ آىّکا
ٍاسد هیکٌذ .آصاس ٍ اریت کَدکاى ّوَاسُ دس طَل تاسیخ ،تِ اشوال هختل ٍجَد داشتِ است .تکِ ػثکاستی کَدککاى جکض یوکی اص آسکیة
پزیشتشیي اقشاس اجتواػی ّستٌذ .پذیذُ کَدک آصاسی ًاشی اص ػلل گًَاگًَی چَى ًاآگاّی ٍ ًاآشٌایی افشاد ًسثت تِ حقَق کَدک ،طی
گستشدُای داسد ٍ دس جَاهغ هختل داسای شذت ٍ ضؼ است .دس هجوَع کَدکآصاسی تِ طشق هختل اص جولِ کاس ٍ استثواس کَدککاى،
ایزای کَدکاى تَسط ٍالذیي خَد یا ًاپذسیً ،اهادسیً ،اتشادسی ٍ ًاخَاّشی ،تجاٍص جٌسی تکِ کَدککاى ،تثؼکید دس خکاًَادُ تکِ صکَست
تثؼید تیي دٍ جٌس یا تثؼید تیي فشصًذاى اص یک جٌسً ،ظام آهَصشی ًاکاسآهذ ٍ ...ظَْس هییاتذ .تا تَجِ تِ اّویکت دٍ چٌکذاى ایکي
هَضَع تشای داًشجَیاى داًشگاُ فشٌّگیاى کِ هؼلواى آیٌذُ جاهؼِ ّستٌذ ٍ ،تِ تْاًِ سٍص جْاًی کَدک تکشآًین ککِ تکا دػکَت اص آزاده
عطاری (دکتشای هشاٍسُ کَدک ،هشاٍس هشکض هشاٍسُ ساصهاى جْادداًشواّی ٍ استاد داًشگاُ فشدٍسی) کاسگاُ آهَصشی تشتیکت جٌسکی
کَدک تشگضاس کٌین .کاسگاُ تِ هذت س ِ ساػت دس دٍ جلسِ تشگضاس خَاّذ شذ ٍ ّضیٌکِ شکشکت تکشای داًشکجَیاى هثلک ّ 51ضاستَهکاى
هیتاشذ.
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