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 ستبد هشوضی سبصهبى داًطجَیبى مجری طرح:

 

 هسبثمبت هٌبظشات داًطجَیی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             وتبة ٍ وتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 صهیٌِ سبصی ثشای ضىل گیشی تفىش خالق ٍ ًمبد دس هیبى داًطجَیبىٍ  سضذ ٍ ضىَفبیی فشٌّگ گفت ٍگَ

 آهَصش هسبئل ٍ هطبلت ػلوی ثِ صَست جزاة، لبثل پزیشش ٍ اثشثخصٍ  مبء داًص ٍ آگبّیایجبد اًگیضُ دس جبهؼِ جْت گشایص ثِ است
 

 : خالصه طرح

لشًْبست وِ هٌبظشُ ٍ گفت ٍگَ سٍضی فشاگیش ثشای طشح، ًمذ ٍ ثشسسی هسبئل ٍ ًظشیِ ّبست. داًطوٌذاى، ػبلوبى، سیبستوذاساى ٍ 

ثشگضاسی هسبثمبت ذ. گفت ٍگَ ٍ ثحث اّتوبم ٍسصیذُ اً اصالح آى ثِ تمَیتداًطگبّیبى ثشای ثیبى ًظشیبت خَد ٍ ثسط ٍ گستشش ٍ 

داًطگبّی ثشای استمبء فشٌّگ گفت ٍگَ ٍ ثسط ٍ گستشش ثحث ػلوی است.   هٌبظشُ دس ثیي داًطجَیبى ًیض اص جولِ توْیذات جبهؼِ

تَاى ثِ )هذاسس جْبًی، ضیَُ پَپشی، پبسلوبًی  ب هیثشگضاسی هسبثمبت هٌبظشُ دس دًیب اضىبل استبًذاسد گًَبگًَی داسد وِ اص جولِ آًْ

پس اص ثشگضاسی هَفك ایي هسبثمبت دس سطح هلی تَسط سبصهبى داًطجَیبى دس دفتش هشوضی، ستبد هشوضی سبصهبى  .( اضبسُ وشد…ٍ

 ثشگضاس ًوبیذ.ْبًی ثِ سجه هذاسس جداًطجَیبى جْبدداًطگبّی هطْذ دس ًظش داسد تب ایي هسبثمبت سا دس سطح داًطگبُ ّبی هطْذ 

ّفتِ(، گشٍُ ّبی داٍطلت ثجت ًبم  2وِ پس اص اػالى فشاخَاى ػوَهی دس داًطگبُ ّبی هطْذ )ثِ هذت ضیَُ اجشایی ثذیي تشتیت است 

ٍ پس اص ثشگضاسی والس تَجیْی ٍ وبسگبُ آهَصضی، دس  گشٍُ( 11گشٍُ ٍ ثشًبهِ سیضی ثشای ضشوت  20)پیص ثیٌی ثجت ًبم  خَاٌّذ ضذ

ًفشُ )دس ولیِ  2ٍ دس گشٍُ ّبی هسبثمبت ثِ صَست گشٍّی سٍص ٍ دس سِ هشحلِ همذهبتی، ًیوِ ًْبیی ٍ ًْبیی ثشگضاس خَاّذ ضذ. سِ 

ٍ  (فبع)ددلیمِ ای  3، دٍ فشصت (طشح هسألِ) دلیمِ ای 1دلیمِ است وِ ثِ یه فشصت  32صهبى ّش هسبثمِ د. ضَ ثشگضاس هیهمبطغ( 

ضذُ ٍ هجوَع لضبٍت  اص ّئیت داٍساى داٍس 2ت. ّش هسبثمِ تَسط ثشای ّش گشٍُ تفىیه ضذُ اس (گیشی ًتیجِ)دلیمِ ای  4یه فشصت 

ثب تَجِ ثِ ًوًَِ هطبثِ دفتش هَضَػبت هسبثمِ . هسبثمبت ثِ صَست حزفی استاهتیبصّبی ّش دٍ داٍس ثشای آى هسبثمِ لحبظ خَاّذ ضذ. 

جبیگبُ ّش گشٍُ دس ًمص هخبلف یب هَافك دس صَست اهىبى ثب تَافك ییي هی ضَد. تین ّب تؼثِ لیذ لشػِ ثشای هشوضی هطخص ضذُ ٍ 

الصم ثِ روش است ایي طشح ثب ّوىبسی هطتشن ثبضگبُ آصاداًذیطی  .ضَد ّب ثب یىذیگش ٍ دس غیش ایٌصَست ثِ لیذ لشػِ تؼییي هی گشٍُ

 ٍ هٌبظشُ داًطجَیی ثشگضاس خَاّذ ضذ. داًطگبّیبى داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ٍ دس لبلت وشسی ّبی آصاداًذیطی ًمذ 

 ثب تَجِ ثِ پتبًسیل داًطگبُ ّبی هطْذ ثِ ضشح ریل هی ثبضذ :  پیطٌْبدیلیست داٍساى 
دوتش حجت االسالم جَاّشی )ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ هؼبسف(، ، (ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم اجتوبػیاٍسػی)صذیك دوتش غالهشضب حجت االسالم 

)ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ فمِ ٍ هجبًی حمَق  دوتش هحوذ صبدق ػلوی، ّیئت ػلوی گشٍُ فمِ ٍ هجبًی حمَق داًطىذُ الْیبت( )ػضَ ػجبسؼلی سلطبًی

دوتش ، )ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ تبسیخ داًطىذُ ادثیبت( دوتش ّبدی ٍویلی، هحمش)ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم سیبسی(احوذ دوتش ، داًطىذُ الْیبت(

ػضَ ّیئت ) دوتش حسیي ثْشٍاى، دوتش ػلی یَسفی )ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم اجتوبػی(، (ػلوی گشٍُ ػلَم اجتوبػی ػضَ ّیئت) هْذی ًَغبًی

 ..، دوتش حسیي اطْشی )ػضَ ّیئت ػلوی گشٍُ ػلَم سیبسی( ٍ.(ػلوی گشٍُ ػلَم اجتوبػی
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