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مجری طرح :داًطکذُ علَم تشثیتی ٍ سٍاًطٌبسی
عنوان طرح:

دس ثٌذِ اسبست اثشقْشهبًبى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی تبثیش ٍ ًفَر اًیویطي ٍ ضخصیت ّبی کبستًَی دس الگَسبصی ثشای کَدکبى
خالصه طرح :
کَدک اص صهبى تَلذ ثب هحیظ اعشاف دس استجبط است ٍ اص عَاهل ٍ هحشکّبی ثیشًٍی تبثیش هیپزیشد ٍ ضخصیت اجتوبعی ٍ فشدی خَد سا
ثِ هشٍس ضکل هیدّذ .ایي اهش دس سٌیي پبییيتش ٍ دس دِّی اٍل صًذگی هْنتش است ٍ آىگًَِ کِ تحقیقبت ًطبى هییدّیذ تبثیشپیزیشی
کَدک دس ایي سٌیي پشسًگتش هیثبضذ .یکی اص هحشکّبیی کِ صهبى صیبدی کَدک سا دسگیشی هیکٌذ هحشکّبی دیذاسی هبًٌذ کیبستَى
ٍ اًیویطي است .ثِ ّویيعلت ثشآى ضذین تب ثب ّذف ثشسسی ایي ًَع اص هحشکّبی دیذاسی تبثیش آى سا دس کَدکبى ثشسسی کٌین.
هَضَع رکش ضذُ اص دٍ هٌظش جبهعِضٌبسی ٍ تشثیتی ًقذ ٍ دس قبلت یی ّویبیص ثشگیضاس خَاّیذ ضیذ .دس اثتیذا پی اص تیرٍت قیشآى ٍ
خَشآهذگَیی ی کلیپ ثیست دقیقِای ضبهل گضیذُای اص اًیویطيّبی گًَبگَى دس سِ دِّی اخیش پخص هیضَد .ایي کلیپ کیِ دس
آیٌذُ ثِ ایي عشح پیَست خَاّذ ضذ ضبهل قسوتّبیی اص اًیوطي سیٌذسال سفیذ ثشفی دلیش سَپشهي هَاًب سالی خشاثکیبس صٍتَپییب ٍ
ضگفت اًگیضاى خَاّذ ثَد .سپ

اص دکتر سکینه سلطانی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَمتشثیتی داًطگبُ فشدٍسی) دعَت خَاّذ ضذ تیب

ثِ هذت ثیست دقیقِ تَضیحبتی دسثبسُی تبثیش ایي الگَّب ٍ ضخصیتّب اسائِ دٌّذ .ثعیذ اص دکتر مجید فوالدیاا (عضیَ ّیئیت علویی
گشٍُ علَم اجتوبعی داًطگبُ فشدٍسی) دعَت خَاّذ ضذ تب ایي هَضَع سا اص هٌظش جبهعِضٌبسی اسائِ ٍ ضشح دٌّذ .دس اًتْب ثِ حبضیشیي
دس جلسِ فشصت دادُ هی ضًَذ تب ثِ پشسص ٍ پبسخ ثپشداصًذ .ثعذ اص اتوبم ّوبیص اص حبضشیي دعَت هیضیَد جْیت آضیٌبیی ثیطیتش ثیب
سبصهبى داًطجَیبى اص غشفِ ثبصدیذ کٌٌذ.
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