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 یبتدفتر داًطکذُ ادث مجری طرح:

 

 " یخبًِ پذر " یلنف یًقذ ثررس عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ        گردضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :
  یاجتوبع یاز ثحراى ّب یًبض یرفتبر یچبلص ّب یٍ ثررس یلٍ تحل ییآضٌب -

 ثحراى یطضرا یریتثِ هٌظَر هذداًطگبُ  یذتَسط اسبتعلوی  یارائِ راّکبر ّب -
 

 خالصه طرح :
اتفبق افتبدُ در  یّب درصذ قتل ۸۱۸۱اعالم کردُ ثَد کِ  ۳۹ل تْراى در سب یآگبّ یسپل ییهعبٍى هجبرزُ ثب جرائن جٌب یی،هصطفب یّبد

درصذ  ۱۸دّذ افسٍدُ ثَد کِ در هجوَع  یه یلدرصذ هقتَالى کطَر را زًبى تطک ۴۲ یٌکِثب اضبرُ ثِ ا یاست۸ ٍ یًبهَس یسُثب اًگ یراىا

 یّب ّب ٍ ضجکِ ثِ دست پذرش رسبًِ یسبلِ تبلط ۸۲دختر  ی،اضرف یٌب۸خجر قتل رٍهرسٌذ یتَسط ثستگبًطبى ثِ قتل ه زىهقتَالى 

 یکرد ثلکِ ضکبف اجتوبع یبىرا دٍثبرُ ًوب یراىدر ا یٍ کٌِْ اجتوبع یجذ یتآس یکقتل ًِ تٌْب ٍجَد  یيرا تکبى داد۸ ا یراىا یاجتوبع

ٍ کطتِ ضذى اٍ تَسط پذرش  یاضرف یٌبًطبى داد۸ خطًَت ثِ کبر رفتِ در قتل رٍه یصاز پ یصث یسً را یهختلف فکر یّب   گرٍُ یبىه

ثِ  یلن،ف یيا یردقرار ثگ یهختلف فکر ّبی یفاز ط یاجتوبع یّب هَرد تَجِ کبرثراى ضجکِ یخبًِ پذر یلنثبعث ضذُ است تب داستبى ف

دٌّذُ  ٍ ثب صحٌِ تکبى ۸۹۳۱از سبل  یلنف یيسبختِ ضذ۸ داستبى ا ۸۹۱۳سبل  در یبریع یبًَشک یگکٌٌذ یٍِ تْ یسٌذگیًَ ی،کبرگرداً

ٍ هطکالت زًبى  یقتل ًبهَس یرًظ یثِ هسبئل یلنف یي۸ اضَد یقتل اٍ آغبز ه یتبدختر تَسط پذر ٍ ثرادر کَچکص ٍ ًْب یک یسٍ گر یتتعق

هٌتقذاى ٍ  یصپردُ رفت ٍ هَرد ستب یفجر رٍ یلنف جطٌَارُدٍرُ  یيدٍهٍ  یسثبر در  یياٍل یثرا پردازد یّفتبد سبل ه یط یراىا

 یثرآى ضذ تب ثب ثرگسار یبتدر داًطکذُ ادث یجْبدداًطگبّ یبىهسئلِ دفتر سبزهبى داًطجَ یياستقجبل هخبطجبى قرار گرفت؛ ثبتَجِ ثِ ا

) عضَ  یبىفَالد یذراستب از دکترهج یيبهعِ ضٌبسبًِ ثپردازد؛ در ّوٍ ج یاز هٌظر حقَق یلنف یيا یٍ ًقذ ٍ ثررس یلثِ تحل یجلسِ ا

گرٍُ  یعلو یئت) عضَ ّ عجبس ضیخ اسالهیاز دکتر  یي( ٍ ّوچٌ یٌوب) هٌتقذ س ییرضب ی( ٍ هْذ یگرٍُ علَم اجتوبع یعلو یئتّ

 ( دعَت ثعول آهذُ است۸ یحقَق داًطگبُ آزاد اساله

 

 

 

 

 

 

 

 یجْبدداًطگبّسبزهبى هرکسی  سبلي ضَرا  ان اجرا :مک ۴۳/۳۹/۸۹۳۳ زمان اجرا :

 

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 مان دانشجویانساز

 ۸۳ ضوبرُ :

 ۸۱/۳۹/۸۹۳۳ تبریخ :

 ًذارد پیَست :

 


