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ثررسی سیر جٌجص ّبی سیٌوبیی جْبى : عنوان طرح

 

                           سیبست ٍ اجتوبع            ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًیدیي ٍ قرآى        :سرفصل فعالیت

      فَق ثرًبهِ              گردضگری ػلوی فرٌّگی               هحرٍهیت زدایی                            ادة ٍ ٌّر
 

: اهداف طرح 

 لنیف یضٌبس ییثبیزرٍیکرد  ثب ًوبیس ٌّر ثِ هٌذ ػالقِ اىیداًطجَ ییآضٌب

 دٌّذ یم لکیتص ٌّر یک ػٌَاى ثِ را آى یّب ُیپب ُک ًوبیس یاسبس اتیخػَظ هطبلؼِ
 

: خالصه طرح 

 اىکام ّذفوٌذ یریهس اتخبر ثب دارد قػذ فَق اّذاف ثِ لیى هٌظَر ثِ یهٌْذس داًطکذُ اىیداًطجَ سبزهبى دفتر ییًوبیس ارگرٍُک

 جٌجص یخیتبر ریس یکٍرئت هطبلؼِ ضوي هٌظَر ىیا یثرا. دىک فراّن ٌّر ىیا ثِ هٌذاى ػالقِ یثرا را ًوبیس یاغَل ضٌبخت ٍ کدر

 هرثَط ضبخع یّب لنیف از ییّب ًوًَِ قبلت در ی،زهبى طِیح در ًوبگراىیس دسترس در کیست ٍ یفرم هتؼذد اًبتکام یی،ًوبیس یّب

 یّب لنیف یسر ازیکی  پخص ضبهل (16ضٌجِ ّب سبػت ) ّفتِ ّر فَق ثرًبهِ. ردیگ یم قرار هطبلؼِ هَرد  ی زهبًی ٍ سجکیدٍرُ ّر ثِ

 ٍ لنیف فرم  ى،سبزا لنیف اػتقبد هَرد یٌّر یّب ُیًظرش،جٌت یریگ لکش یخیتبر ثستر خػَظ در یهطبلت ئِارا ّوراُ ثِ ضذُ اًتخبة

 .دثبش یم هرثَطِ لنیف ًقذ ىیّوچي ٍ ّستٌذ لنیف رسبًِ یًوب خػلت ُک ییّب یکىکت

 

: ًبم فیلن ّبی غبهت هٌتخت جْت پخص ثِ ترتیت سبل سبخت

 کَدکی از پبریس؛ لیَى پرت .1

 ضکَفِ ّبی ضکستِ ؛ دیَیذ ٍارک گریفیث .2

 هطت دکتر کبلیگبری؛ راثرت ٍیي .3

 ًَسفراتَ، یک سوفًَی ٍحطت؛ فردریص هَرًبئَ .4

 طوغ، اریک ٍى اضترٍّن .5

 رزهٌبٍ پَتوکیي؛ سرگئی آیسًطتبیي .6

 جٌرال؛ ثبستر کیتَى .7

 هترٍپلیس؛ فریتس الًگ .8

 زًذگی در رٍسیِ یب هردی ثب دٍرثیي فیلن ثرداری؛ شیگب ٍرتَف .9

ػػر طالیی؛ لَئیس ثًََئل  .10
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