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مجری طرح :دفبتز داًشکذُ هٌْذسی ٍ ثْذاشت
عنوان طرح:

اکزاى هستٌذ هیذاى جَاًبى سبثك

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ثزرسی عولکزد هطجَعبت در ثیست سبل گذشتِ
جذة داًشجَیبى عاللِهٌذ ٍ اداهِ ّوکبری ثب آًبى
خالصه طرح :
هطجَعبت اس هْنتزیي رسبًِّبی ًَشتبری ٍ هٌجعی لَی ٍ اثزگذار در تَلیذ ٍ اًتمبل هحتَا در لبلتّبی گًَبگَى ٍ ًی ش پل ی ارتج ب ی در
جبهعِ ثِ شوبر هیرًٍذ .هطجَعبت ًِ رسبًِ ای در حصبر ٍ ثیتبثیز اس اٍضبع ٍ احَال سهبًی ٍ هکبًی ثلکِ آییٌ ِی تو بم ًو بی ٍض عیت ٍ
شزایط التصبدی ،اجتوبعی ،فزٌّگی ،سیبسی ٍ گفتوبى حبکن ٍ ًیش سٌذی هبً ذگبر در ش ٌبخت دٍرُّ بی گًَ بگَى ت بریخی اس ت .ث ب
پیزٍسی تفکز اصالحبت در خزداد  13۳۱فضبی آساد درخشبى ٍ تبریخی ثزای هطجَعبت ثِ ٍجَد آهذ .الجتِ ث ِ عمی ذُ ع ذُ ای ای ي دٍرُ،
فضبیی پز تٌش ٍ تَاهبى ثب ّزج ٍ هزج ثَد .در ایي حیي یک رٍسًبهِ ًگبر ثب  20سبل سبثمِ کبر در هطجَعبت ایزاى تصوین هیگی زد ث زای
ّویشِ ثب رٍسًبهِ ٍ رٍسًبهِ ًگبری خذاحبفظی کٌذٍ .لی تٌْب یک خذاحبفظی سبدُ پبسخگَی توبم احسبسبت تل ًبش ی اس ای ي اًتخ بة
ًیست .ایي خالصِ هبجزایی است کِ ثبعث شذ هیٌب اکجزی ،رٍسًبهًِگبر فزٌّگ ٍ ٌّز هستٌذ «هیذاى جَاًبى (سبثك)» را ثسبسد.
فیلن هستٌذ هیذاى جَاًبى سبثك درثبرُ یک عک اس ت ک ِ رٍسًبه ِ ًگ براى رٍسًبه ِ «جبهع ِ» در س بل  13۳۱ث ِ پیش ٌْبد هبش بال
شو الَاعظیي سزدثیز رٍسًبهِ ثزای رٍی جلذ شوبرُ ًَرٍسدّن ًشزیِ در هیذاى جَاًبى گزفتِ اًذ .ایي فیلن ثِ ثْبًِ ای ي عک ه زٍری
دارد ثز ٍضعیت هطجَعبت ی  20سبل اخیز ٍ تبثیزی کِ دگزگًَیّبی سیبسی ٍ اجتوبعی ایزاى ثز کبر رسبًِ گذاشتِ اس ت .ک برگزداى
ثِ جست ٍجَی ایي رٍسًبهِ ًگبراى هیرٍد تب ثفْوذ کِ آًبى چِ سزًَشتی پیذاکزدُ اًذ ٍ آیب آى ّب ّ ن ّوچ َى اٍ فض بی رٍسًبه ِ ًگ بری
کًٌَی را تل هیثیٌٌذ؟
ثب ّذف ثزرسی سیز تحَل هطجَعبت در ثیست سبل اخیز ثز آى شذین تب ثب اکزاى ایي هستٌذ گبهی در ایي راُ ثزداشتِ ثبش ینّ .وچٌ یي
مینا اکبری (کبرگزداى هستٌذ) ٍ رضا خجسته رحیمی (سزدثیز ًشزیِ اًذیشِ پَیب) هْوبًبى ایي ثزًبهِ خَاٌّذ ثَد ک ِ ثع ذ اس اک زاى
هستٌذ ثِ ثیبى

زمان اجرا :

ًظزات خَد خَاٌّذ پزداخت.

99/9/30

مکان اجرا :

آهفی تئبتز داًشکذُ هٌْذسی

