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 ستاد هشکضی مجری طرح:

 

 گاهی بِ سَی آسواى عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ّای لشآًی داًطجَیاى استمای داًص ٍ هْاست

 تؼویك اًس ٍ استباط ػاطفی داًطجَیاى با لشآى کشین
 

  : خالصه طرح

خصصی الصم، اص بیٌص اسالهی ٍ سفتاس دیٌی بشخَسداس باضذ اص اّذاف فشٌّگی اصللی  پشٍسش ًیشٍی اًساًی کِ ػالٍُ بش ػلَم سٍص ٍ فٌَى ت

ًظام جوَْسی اسالهی ٍ اًمالب فشٌّگی بَدُ ٍ هی باضذ. دس ایي هیاى جایگاُ لشآى ٍ ًمطی کِ هیتَاًذ دس تحمك اًسلاى اگگلَی هلا ایفلا     

لغ ضذُ ٍ بایستِ است هجذدا هحَس تواهی فؼاگیلت ّلای فشٌّگلی    کٌذ، بشکسی پَضیذُ ًیست اها هتاسفاًِ دس صحٌِ ٍالغ هَسد غفلت ٍا

 ّای ها تبذیل ضَد. اًذ بایذ بِ هتي اصلی فؼاگیت لشاس گشفتِ ٍ ّواًگًَِ کِ سّبشی ًظام لشآى هجیذ سا کتاب اًمالب تؼبیش کشدُ

هلی باضلذ ٍ دس پلی فلشاّن آٍسدى ایلي      ایي طشح پیطٌْادی با سٍیکشدی آهَصضی دس پی پاسخ بِ بخطی اص اًتظاسات هطشح دس ایي حَصُ 

ّا بتَاًٌذ لشآى سا بِ سَْگت ٍ فصاحت تالٍت ًوَدُ ٍ ضلوي آضلٌایی اجولاگی بلا هؼلاًی آیلات        صهیٌِ است کِ فاسؽ اگتحصیالى داًطگاُ

 ص دیگشاى هطاگبِ کٌٌذ.ّای ایي کتاب همذس ػول کشدُ ٍ اگتضام بِ آى سا ا ، با دسن هفاّین ٍاالی آى بِ آهَصُداضتِبتَاًٌذ دس هؼاًی غَس 

تلذبش دس   ٍ سٍاًخلَاًی، تجَیلذ  ٍ سٍخلَاًی   ػٌَاى کالس 3ّای هطْذ دس  دس ایي طشح اص داًطجَیاى تواهی هشاکض آهَصش ػاگی ٍ داًطگاُ

تَسط هَسسلِ   ّا ضًَذ، جلسِ آهَصضی بشگضاس خَاّذ ضذ. دس پایاى بِ افشادی کِ هَفك بِ گزساًذى دٍسُ 8ثبت ًام بِ ػول آهذُ ٍ  لشآى

ّای فشدٍسلی،   ، داًطگاُجْادداًطگاّی بشالصم بِ رکش است ػالٍُ  اػطا خَاّذ ضذ. گَاّی پایاى دٍسُتذبش دس لشآى ٍ جاهؼِ لاسیاى هطْذ 

 ًژاد(، سجاد ٍ پیام ًَس هطاسکت داسًذ. )پشدیس ضْیذ بْطتی ٍ ضْیذ ّاضوی فشٌّگیاى
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 39 شماره :

 61/69/33 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


