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مجری طرح :ستبد هشکضی سبصهبى داًطجَیبى
عنوان طرح:

ثضسگذاضت حکین اثَالقبسن فشدٍسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

ػلن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
گستشش فشٌّگ ٍ ادة فبسسی ٍ آضٌبیی داًطجَیبى ٍ ػوَم هشدم هطْذ ثب حکین اثَالقبسن فشدٍسی
خالصه طرح :
ًظش ثِ ثشگضاسی هَفق ّوبیص هلی ثضسگذاضت حکین اثَالقبسن فشدٍسی ثب ػٌَاى هسیحبی پبسسی ثب ّوکبسی دفتش هشکضی سبصهبى داًطجَیبى ٍ ثٌیبد
فشدٍسی دس سبل ّبی گزضتِ ٍ استقجبل داًطجَیبى هطْذ اص ایي ثشًبهِ ،اهسبل ًیض دس ًظش داسین تب ثب سایضًی ّبی اًجبم ضذُ ثاب ثٌیابد فشدٍسای ،دس
طشحی هطتشک ثشای پبسذاضت جبیگبُ فشدٍسی دس ضؼش فبسسی قذهی ثشداسین .ضیَُ اجشایی طشح هبًٌذ سبلْبی گزضتِ ثب سخٌشاًی اسبتیذ ثشجساتِ
صثبى ٍ ادثیبت فبسسی دس ثیبى ٍیژگی ّبی ضؼش فشدٍسی خَاّذ ثَد .سخٌشاًبى هَسد ًظش دس ایي طشح ثِ ضشح ریل هی ثبضٌذ :
دکتز جالل خبلمی هطلك (عضَ ّیئت علوی داًشگبُ ّبهبَرگ) هتَلذ  ۳۱۳۱در تْزاى
هْنتشیي دستبٍسد جالل خبلقی هطلق ،تصحیح ضبٌّبهِ فشدٍسی است دس ّطت دفتش کِ طی سابلّابی  13۱۱تاب  13۳۱هٌتطاش گشدیاذ .تصاحیح
ضبٌّبهِ فشدٍسی ،حبصل ثیص اص سی سبل کبس هذاٍم خبلقی دس گشدآٍسی ٍ ثشسسی کْيتشیي دستًَیسّبی ضبٌّبهِ ٍ هقبثلِٔ آًْاب ثاب پیاشٍی اص
سٍشّبی جذیذ تصحیح هتَى است .دٍسُٔ ضبٌّبهِٔ خبلقی دس سبل  13۳۱تَسط ثٌیبد دایشٓالوؼبسف اسالهی تجذیذ چبح ضذ.
دکتز لذهعلی سزاهی (عضَ ّیئت علوی داًشگبُ آساد اسالهی سًجبى) هتَلذ  ۳۱3۱در راهْزهش
یکی اص پٌج پژٍّطگش ثشتش حَصُ ضبٌّبهِ ٍ ًَیسٌذُ کتبة ّبی اص سًگ گل تب سًج خبس ،ضیشیي تش اص پشٍاص ،اص ّشگض تب ّویطِ ،اص خبک تب افالک ٍ ...
دکتز حجت اهلل ایَبی (عضَ ّیئت علوی داًشکذُ هطبلعبت جْبى داًشگبُ تْزاى ٍ رئیس سببك سبسهبى فزٌّگی اکَ) هتَلذ ۳۱31
فَق لیسبًس هؼبسف اسالهی داًطگبُ اهبم صبدق ،دکتشی ػلَم سیبسی ٍ سیئس سبثق داًطکذُ ػلَم سیبسی داًطگبُ اهبم صبدق (ع)
هٌْذس هحوذرضب جعفزی جلَُ (لبئن همبم بٌیبد عالهِ هطْزی) هتَلذ  ۳۱۱1در تْزاى
هذیش سبثق ضجکِ ّبی یک ،دٍ ٍ چْبسم سیوب ،هطبٍس سیبست سبصهبى صذا ٍ سیوب ٍ هؼبٍى سیٌوبیی ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی دس دٍلت ًْن
سیذ صبدق رضبیی (هذیز عبهل کبًَى پزٍرش فکزی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى) هتَلذ  ۳۱3۱در بْشْز
کبسضٌبس اسضذ الْیبت ٍ هسئَل سبثق کبًَ ى ّبی پشٍسش فکشی کَدکبى ٍ ًَجَاًبى دس هبصًذساى ٍ خشاسبى سضَی
دکتز عببس خیزآببدی (عضَ ّیئت علوی داًشگبُ آساد اسالهی تزبت حیذریِ)
دکتز هحوذحسیي طَسی ًٍذ (پششک هتخصص ٍ بٌیبى گذار بٌیبد فزدٍسی)
دکتز ًصیزاحوذ ًَر (سفیز جوَْری اسالهی افغبًستبى در ایزاى)
دکتز شبُ هٌصَر خَاجِ اف (ًوبیٌذُ تبجیکستبى در سبسهبى فزٌّگی اکَ)
ضبیبى رکش است پخص کلیپی ثب هَضَع فشدٍسی ،اجشای هَسیقی سٌتی ٍ هطشح ًوَدى جذیذتشیي پژٍّص ّبی هشتجط ثب فشدٍسی اص دیگاش ثخاص
ّبی ایي ّوبیص خَاٌّذ ثَد .ضبیبى رکش است احتوبال اص هذیشیت فشٌّگی داًطگبُ فشدٍسی ٍ قطت ػلوی فشدٍسی ضٌبسی داًطکذُ ادثیابت ًیاض دس
ثشگضاسی ایي طشح کوک گشفتِ خَاّذ ضذ.
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