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ًْال آسصٍ ۲

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
حوایت اص داًص آهَصاى ًیاصهٌذ
ایجاد حس ّوذلی تیي آحاد داًطجَیی جْت استثاط تا الطاس هحشٍم ٍ اسائِ آهَصش ّای هَسد ًیاص تِ آًاى
آهَصش ّای هحیظ صیستی تِ کَدکاى آسیة پزیش

خالصه طرح :
عشح «ًْال آسصٍ» تشای دٍهیي سال تا ّذف فشٌّگ ساصی ٍ ایجاد استثاط کَدکاى ٍ هحیظ صیست تشًاهِسیضی ضذُاست .تا تَجِ تِ لضٍم
ایجاد فشٌّگی هٌاسة اص عشیك آهَصشّای غیش هستمین ٍ ایجاد ػاللِهٌذی تِ عثیؼت ٍ دس ًتیجهِ حفاظهت اص آى ،ایجهاد تشًاههِّهایی
جْت اسائِ آهَصشّای الصم تِ ًسل جذیذ دس ایي اهش ضهشٍسی اسهتّ .وچٌهیي تها تَجهِ تهِ ایٌکهِ تؼهذاد لاتهل تهَجْی اص کَدکهاى ٍ
داًصآهَصاى دس هٌاعك کن تشخَداس ٍ خاًَادُّای ًیاصهٌذ اص دسیافت چٌیي آهَصشّایی دس خاًَادُ ٍ تؼضا هذاسس هحشٍم ّستٌذ ،تشآًین
تا تا عشح ًْال آسصٍ دس ساستای فشٌّگساصی ٍ آضٌایی داًصآهَصاى ًیاصهٌذ تا هحیظصیست ،تالش کٌین تا ایهي هْهن دس سهغت تَاًوهاى
تحمك یاتذ .سًٍذ اجشای عشح تذیي صَست است کِ تؼذاد  03داًصآهَص دس دتستاى دٍلتی دختشاًِ ًشجس ٍالغ دس تلَاس ٍصال عثك ًظهش
هذیش ٍ هؼاًٍیي دتستاى ،داسای ضشایظ ًاهغلَب خاًَادگی ٍ هالی اًتخاب ضذُ ٍ تا ّوشاّی اػضای کاًَى خیشیِ کِ پیطتش آهَصش ّهای
هحیظ صیستی هَسد ًیاص تِ آًاى اسائِ ضذُ اص عشیك یک دستگاُ اتَتَس تِ هحل هطخص ضذُ اص عشف ضهْشداسی هطهْذ همهذس جْهت
کاضت ًْال هٌتمل ضًَذ ٍ ضوي پزیشایی اص داًص آهَصاى ،آهَصش ّای الصم دس ساتغِ تا استثاط هفیذ ٍ هٌاسة تا عثیؼهت تهِ آًهاى دادُ
ضَد ٍ سپس هشاحل کاضت ًْال تا هطاسکت داًص آهَصاى تحت ًظش لیذس ّایی اص اػضای کاًَى خیشیِ اًجهام خَاّهذ ضهذ .ضهوي آًکهِ
صٌذٍق ّای تحت ػٌَاى صٌذٍق آسصٍ دس هحل ّش ًْال تؼثیِ هیضَد تا هیضتاى آسصٍی ّا داًص آههَصاى ًیاصهٌهذ تاضهذ ٍ تهذیي عشیهك
تتَاى پی تِ دًیای پش دسدضاى تشد ٍ گشُ ی اص تشخی هطکالت آًاى تشداضت .الصم تِ رکش است ّضیٌِ هَسد ًیاص جْهت تهشآٍسدُ سهاختي
آسصٍ ّای داًص آهَصاى ًیاصهٌذ اص عشیك هطاسکت هالی اػضای هجوغ ػوَهی کاًَى خیشیِ تاهیي خَاّذ ضذ.
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