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دفتش داًطکذُ پضضکی
آٍای خَش (اٍلیي ًطست  :گفتگَ صًذُ تا حضَس آلای هْیاس ػلیضادُ  -آٌّگساص )
دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تحث ٍ تشسسی همَلِ هَسیمی اص اتؼاد گًَاگَى ضوي گفت ٍ گَ تا هتخصصاى ایي حیطِ

خالصه طرح :
هَسیمی یکی اص ػٌاصشی است کِ دس طَل تاسیخ ّوَاسُ تا احساسات ٍ سٍاى فشدی ٍ هلی استثاط تٌگاتٌگی داضتِ است
اّویت هَسیمی دس اتؼاد گًَاگَى جَاهغ اًساًی تِ ٍیژُ تؼذ فشٌّگی_اجتواػی آى غیشلاتل چطن پَضی است ٍ ّوَاسُ اًساى اص
هَسیمی ٍ تالؼکس تاثیش پزیشفتِ اًذ .
اهّا ایٌکِ هَسیمی خَب چیست ٍ ٍجِ توایض آى تا چیضی کِ آى سا خالف ایي تؼشیف هی داًین چِ هیتاضذ هَضَػی لاتل تاهّل ٍ تحث
تشاًگیض است.
تا تَجِّ تِ اّویت هَسیمی ٍ تاثیشگزاسی تاالی آى تش اًساى  ،چِ تِ ػٌَاى فشد ٍ چِ ػضَی اص جاهؼِ  ،تش آى ضذین سلسلِ ًطست ّایی
ًسثتاً صویوی کِ اکثش آى ّا تستش فضای هجاصی تا حضَس ٌّشهٌذاى ٍ افشاد صاحة ًظش دس ایي صهیٌِ لشاس داسد  ،تشگضاس کٌین.
طی ایي سلسلِ ًطست ّا کِ اکثش آى ّا دس غالة آى دس لالة هصاحثِ تِ صَست الیَ دس پیج ایٌستاگشام ساصهاى داًطجَیاى تشگضاس هی
ضًَذ تِ هثاحث صیش خَاّین پشداخت:
 -1هشٍسی تش صًذگی ضخصی ٍ حشفِ ای هذػَ
 -2هَسیمی خَب
 -3تشسسی ٍضؼیت اآلى هَسیمی ایشاى دس همایسِ تا گزضتِ ٍ دس همایسِ تا کطَسّای دیگش جْاى
 -4پشداختي تِ پشسص ّای اص پیص جوغ آٍسی ضذُ ػاللوٌذاى
الثتِ الصم تِ رکش است تحث هَسیمی  ،هَضَػی تسیاس گستشدُ ٍ داسای اتؼاد ٍ جَاًة گًَاگَى هی تاضذ ؛ کِ تا هطخص ضذى هذػَیي
(ٍ ّوچٌیي تخصص ّش یک خَاًٌذُ ،آٌّگساص ٍ یا ضاػش) ،جضئیاتی اص جولِ تؼذاد دلیك جلسات ،تشتیة ٍ فَاصل آى ّا هتؼالثاً اطالع
سساًی خَاّذ ضذ.
صهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ تشای ًخستیي جلسِ اص ایي سلسلِ ًطست ّا دس تاسیخ چْاسضٌثِ 11ام تیش هاُ  13۱۱تا حضَس آلای هْیاس
ػلیضادُ آٌّگساص سشضٌاس هی تاضذ .گفتگَ صًذُ اص حذٍد ساػت  1۱ضشٍع خَاّذ ضذ  .ایي ًطست تِ صَست هصاحثِ ٍ دس تستش پیج
ایٌستاگشاهی ساصهاى داًطجَیاى جْاد داًطگاّی هطْذ ٍ یا پیج هشکضی ساصهاى داًطجَیاى دس صَست اًجام ّواٌّگی ّای الصم
تشگضاس خَاّذ ضذ.
دس صَست تاصگطایی داًطگاُ ّا ٍ تْثَد ٍضؼیت حال حاضش دس استثاط تا تیواسی کشًٍا ،سؼی تش آى است کِ اداهِ ایي ًطست ّا تِ
صَست حضَسی ٍ دس صَست اهکاى تا اجشای صًذُ هَسیمی تشگضاس ضَد.
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