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 دفتز داًطکذُ هٌْذسی مجری طرح:

 

 هذ تب فزٍدآچبٍٍش؛ اس در عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 داًبى هطزح کطَر  ّبی هَسیقی آضٌبیی هخبطجیي ثب فعبلیت

 ی ّوکبری ثب آًْب در طَل سبل تحصیلی هٌذ ثِ ٌّز ٍ اداهِ جذة داًطجَیبى ًخجِ ٍ عالقِ

 ٍدَیی هستٌذ چبٍٍش؛ اس درآهذ تب فزاٍلیي اکزاى داًطج داضتي
 

 : خالصه طرح

تنب کٌنَى   ى ّسنتٌذ   هَسیقی ثخطی اس فعبلیت ٌّزی اًسبى است ٍ ضبیذ ثیص اس ّز ٌّز دیگزی آدهیبى در سًذگی در هعزض ضنٌیذى آ 

هسنتٌذی  « هنذ تنب فنزٍد   آچنبٍٍش؛ اس در   »کزدًذ ی هَسیقی سبختِ ضذُ کِ ّذفی را دًجبل هی هستٌذّبی ثسیبری تَسط فعبلیي عزصِ

کِ ثب تکیِ ثز رٍایت ضفبّی افزاد هؤثز در جزیبى چبٍٍش، اطالعبت هَثقی را در اختیبر  آرش رئیسیبى ٍ ّبًب کبهکبر اسهصبحجِ هحَر است 

یخی ًیش ثب ٍقنبی  هْونی در   ضَد ثِ لحبظ تبر گیزی تب پبیبى عوز گزٍُ چبٍٍش را ضبهل هی دّذ  ایي اطالعبت کِ اس ضکل هخبطت قزار هی

عزصِ هَسیقی، اجتوبعی ٍ سیبسی پیًَذ خَردُ است  درٍاق  چبٍٍش، هحصَل تأثیز اتفبقبت اجتوبعی ثنز ٌّزهٌنذاى جنَاًی اسنت کنِ      

ّنب تجنذیل ثنِ خبسنتگبُ      سًٌنذ کنِ ثعنذ    ی ٌّزی دست ثِ تطکیل گزٍّی هنی  ّبی حشثی ٍ ٌّزی ٍ ثعضی صزفبً ثب دغذغِ ثزخی ثب دغذغِ

 ینبى جز ینک  ینزی گ ٍ اس پنِ  آى، ضنکل   یذُا یک یذایصپ یاسبسبً ثِ ثزرس   ثِ عجبرتی ایي هستٌذضَد ی هْن در هَسیقی ایزاى هیجزیبً

ضنذ ٍ تَاًسنت ضنکل     یلتجنذ  ینزاى ا یقیهَسن  یاصل یبىعٌَاى جز ثِ یکِ در هقطع یبًیجز  پزداسد یه یزاىهعبصز ا یخدر تبر یهْن ٌّز

   ٍثبرُ سًذُ کٌذ کٌِْ را د یبىجز یکاس  یا تبسُ

، ثز آى ضذین تب ثب اکزاى داًطنگبّی  ٌبیی داًطجَیبى ثب هَسیقی ایزاًیثب تَجِ ثِ اّویت تبثیز هَسیقی در فزٌّگ ٍ ثِ تج  آى اّویت آض

 بیژن کامکاار ٍ  (کبرگزداًبى ٍ تْیِ کٌٌذگبى ایي هستٌذ) آرش سعیدیان، هانا کامکارٍ دعَت اس « هذ تب فزٍدآچبٍٍش؛ اس در»هستٌذ 

ثزًبهِ ایي گبهی در ایي راُ ثزداضتِ ثبضین   )ًَاسًذُ ٍ خَاًٌذُ هَسیقی سٌتی ایزاًی ٍ اس اعضبی گزٍُ  هَسیقی کزدی ٍ ایزاًی کبهکبرّب(

 تئبتز داًطکذُ علَم ثزگشار خَاّذ ضذ   ثب ّوکبری کبًَى هَسیقی ٍ اًجوي علوی رٍاًطٌبسی داًطگبُ فزدٍسی در آهفی
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