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 دفتش داًشکذُ پشستاسی ٍ هاهایی هدشی طشح:

 

 خاطشات ًاخذا عٌَاى طشح:
 

        اختواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            لشآى ٍ دیي      سشفصل فعالیت: 

  فَق بشًاهِ      گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اّذاف طشح :

 بضسگذاشت  افشادی کِ دس خٌگ حضَس فعال داشتِ اًذ  -

 بِ سٍص ٍ ّوچٌیي اًتمال تدشبیات بِ صَست صًذُ ٍ هیاى داًشدَیاىٍ تمَیت سٍحیِ پایذاسی تشٍیح فشٌّگ ایثاس  -

 
 

 خالصِ طشح :

 .خَاّذ هاًذ یختاس یٌٍِ هماٍهت است ّوَاسُ دس س یثاسّشت سالِ دفاع همذس کِ پش اص عشك ٍ ا یخاست

استماهت،  یذاسی،پا یادآٍس« است یشاىاٍج افتخاسات هلت ا» یهمام هعظن سّبش ی کِ بِ فشهَدُ "دفاع همذس"تشدیذ ّفتِ بضسگذاشت  بی

 یاطیيّا ٍ ش همابلِ با ابشلذست  یبشا یاساله یشاىا یفهشدم شش یٍ ًواد اتحاد ٍ ّوذل یثاسگشاىخاًباصاى ٍ ا یذاى،شْ یّا ٍ سشادت  یثاسا

ّای حك علیِ  دلیش خَد دس خبِْ اىّای سشداس باس دیگش با هشٍس خاطشات ٍ حواسِایشاى  َساست تا هلت غی یفشصت اسصشوٌذٍ  بضسگ است

سا  یٍ اص خَدگزشتگ یثاسا یٍ خاطشُ اسَُ ّا یادخَد پشداختِ ٍ  یيبضسگ هشداى سشصه یا ٍ سشادت ّاّ یثاسگشیا یكدل ییيباطل بِ تب

 بذاسًذ. یگشاه

 ٍظیفِ ساصهاًی هاست. ،آًْاست یدس خٌگ هشَّى تالشْا یتهَفمال داشتِ ٍ افشادی کِ دس خٌگ ٍ دفاع همذس حضَس فع بضسگذاشتلزا 

طشح سیضی هیاى داًشدَیاى ٍ آحاد هشدم دس س با سٍیکشد تشٍیح فشٌّگ ایثاٍ  با ًگاُ اسصشی بایذاع همذس دف ّفتِّای  بشًاهِبا تَخِ بِ ایٌکِ 

بشگضاس دس ایي حَصُ بشًاهِ ای  سال دفاع همذس، 8ًتمال تدشبیات فشهاًذّاى طی ا دس ًظش داسد خْت ، ساصهاى داًشدَیاىشَدٍ اخشا 

 ًوایذ .

 یاساله یخوَْس استش یاییدس یشٍیباصًشستِ ًتکاٍس  یکنًاخذا) یهشَْس بِ ًاخذا صوذ یکلخَساً یَّشٌگ صوذ، اص دس ّویي ساستا

 یتهَخبات تمَ تکاٍساى دسیایی بَشْش گشداى اسشذ اص فشهاًذّاىعٌَاى یکی  ٍسی اص تدشبیات ایشاى بِ آهذُ تا ضوي بْشُ عول ( دعَت بِایشاى

 شَد فشاّن  خاهعِداًشدَیاى ٍ دس  یذاسیپا یِسٍح

بِ صَست  دس بستش فضای هداصی )ایٌستاگشام( لشاس هیگیشد ٍ داًشدَیاىسٍص دس اختیاس  ایي تدشبیات بِ صَست صًذُ ٍ بِرکش است،  بِ الصم

 شَد. الیَ بشگضاس هی

 
 

 

 

 

 

 

 

 هعاًٍت فشٌّگی  صفحِ ایٌستاگشامپخش اص هکاى اخشا :  1311هْش  3پٌدشٌبِ  صهاى اخشا :
mfjd.ir 
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