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 ٍ ثْذاشت داًشکذُ هٌْذسیبتز دف مجری طرح:

 

 هیذاى جَاًبى سبثكاکزاى هستٌذ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 هطجَعبت در ثیست سبل گذشتِ ثزرسی عولکزد

 هٌذ ٍ اداهِ ّوکبری ثب آًبى  جذة داًشجَیبى عاللِ
 

 : خالصه طرح

 در یارتج ب   یپل   شی  ً ٍ گًَبگَى یّب لبلت در هحتَا اًتمبل ٍ ذیتَل در اثزگذار ٍ یلَ یهٌجع ٍ یًَشتبر یّب رسبًِ يیتز هْن اس هطجَعبت

ِ ییآ ثلکِ یهکبً ٍ یسهبً احَال ٍ اٍضبع اس زیتبث یث ٍ حصبر در یا رسبًِ ًِ هطجَعبت. ذًرٍ یه شوبر ثِ جبهعِ  ٍ تیٍض ع  یًو ب  تو بم  ی ٌ 

 ث ب .  اس ت  یخیت بر  گًَ بگَى  یّ ب  دٍرُ ش ٌبخت  در هبً ذگبر  یسٌذ شیً ٍ حبکن گفتوبى ٍ یبسیس ،یٌگفزّ ،یاجتوبع ،یالتصبد طیشزا

ِ  الجتِ. آهذ ٍجَد ثِ هطجَعبت یثزا یخیتبر ٍ درخشبى آساد یفضب 13۳۱ خزداد در اصالحبت تفکز یزٍسیپ  دٍرُ، يی  ا یا ع ذُ  ذُی  عم ث 

 یث زا  زدی  گ یه نیتصو زاىیا هطجَعبت در کبر سبثمِ سبل 20 ثب ًگبر رٍسًبهِ کیدر ایي حیي  .ثَد هزج ٍ ّزج ثب تَاهبى ٍ تٌش پز ییفضب

 اًتخ بة  يی  ا اس یًبش   تل    احسبسبت توبم یپبسخگَ سبدُ یخذاحبفظ کی تٌْب یٍل. کٌذ یخذاحبفظ یًگبر رٍسًبهِ ٍ رٍسًبهِ ثب شِیّو

 .ثسبسد را(« سبثك) جَاًبى ذاىیه» هستٌذ ٌّز ٍ گفزٌّ ًگبر رٍسًبهِ ،یاکجز ٌبیه شذ ثبعث کِ است ییهبجزا خالصِ يیا. ستیً

ِ  اس ت  عک    کی درثبرُ سبثك جَاًبى ذاىیه هستٌذ لنیف ِ  ک  ِ  ًگ براى  رٍسًبه  ِ » رٍسًبه  ِ  13۳۱ س بل  در «جبهع   هبش بال  ش ٌْبد یپ ث 

 یه زٍر  عک    يی  ا ثْبًِ ثِ لنیف يیا .اًذ گزفتِ جَاًبى ذاىیه در دّن ًشزیًَِرٍس شوبرُ جلذی رٍ یثزا رٍسًبهِ زیسزدث يیالَاعظ شو 

 ک برگزداى  .اس ت  گذاشتِ رسبًِ کبر ثز زاىیا یاجتوبع ٍ یبسیس یّب یدگزگًَ کِ یزیتبث ٍ زیاخ سبل 20 ی  هطجَعبت تیٍضع ثز دارد

ِ  یفض ب  اٍ ّوچ َى  ّ ن  ّب آى بیآ ٍ اًذ ذاکزدُیپ یسزًَشت چِ آًبى کِ ثفْوذ تب رٍد یه ًگبراى رٍسًبهِ يیا یٍجَ جست ثِ  یًگ بر  رٍسًبه 

 ؟ٌٌذیث یه تل  را یکًٌَ

ّوچٌ یي  . گبهی در ایي راُ ثزداشتِ ثبش ین  هستٌذ يیا اکزاىثب ّذف ثزرسی سیز تحَل هطجَعبت در ثیست سبل اخیز ثز آى شذین تب ثب 

ِ  دخَاٌّذ ثَ ثزًبهِ يیا هْوبًبى (بیپَ شِیاًذ ِیًشز زیسزدث) یمیرح خجسته رضا ٍ (هستٌذ کبرگزداى) یاکبر نایم  اک زاى  اس ثع ذ  ک 

 .پزداخت خَاٌّذ خَد ًظزات بىیث ثِ هستٌذ
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