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  اهداف طرح :

 ثب ًقبط ضؼف ٍ قَت دٍثلِ دس ایشاى داًطجَیبى ٍ ػالقِ هٌذاى آضٌبییٍ ثشسسی ٍ ضٌبخت اصَل گَیٌذگی ٍ دٍثلِ تجشثی 

 َهی ضبهل ثبصیگشاى تئبتش، هجشیبى، گَیٌذگبى، هسئَالى سٍاثظ ػوَهی ٍ ...هخبعجیي ػوػالقِ هٌذاى ٍ آهَصش في ثیبى ثِ 
 

  : خالصه طرح

گبلیَس )هي هی دًٍستن...( است. هشدی کِ « گلوپ»ٍ « صثل خبى»، «پَآسٍ»ذایص یبدآٍس سشیبل ّب ٍ کبستَى ّبی خبعشُ اًگیضی چَى ص

است، دٍثلَس پیطکسَتی کِ ثِ گفتِ خَدش  اكبر منانیاٍ  .فؼبلیت داسد سبل ّبست دس ػشصِ گَیٌذگی دس سادیَ ٍ صذاپیطگی دس دٍثلِ

ّضاس فیلن ، سشیبل ٍ کبستَى گَیٌذگی کرشدُ   20دس ثیص اص ٍی توبم ػوشش سا دس سادیَ ٍ تلَیضیَى گزساًذُ ٍ ثشای دلص کبس کشدُ است، 

 بسیخ دٍثلرِ ایرشاى ثرب ًربم    تًخستیي هٌجغ هذٍى ضتِ است؛  هجشی ٍ سشدثیش حضَس دااست ٍ دس اکثش ثشًبهِ ّبی سادیَ ثِ ػٌَاى گَیٌذُ، 

ٍ     .یطکسَت دٍثلِ هٌتطش ضذُ استپثِ قلن ایي  «صذاّبی هبًذگبسش سشگزضت دٍثلِ ایشاى ٍ»  ٍی دس ایي کتربة ثرِ ثشسسری جشیبًربت 

اص ایري ثحرا ایري اسرتبد      اسد. جرذا دس ایي حَصُ ضٌیذًی ّبی ثسیبس د شداختِ است ٍپ ِ،تهَج ّبیی کِ دٍثلِ ایشاى سا ثب خَد دسگیش سبخ

ٍ      یطکسَت حبهل تجشثیبت ثسیبس ٍپ  داضتِ ّبییست کِ ًِ تٌْب ثشای ػالقِ هٌذاى دٍثلِ ثلکِ ثشای توبهی کسبًی کرِ ثرِ ًحرَی ثرب فري 

ست کِ ّش کر   ا تَاًوٌذی ّبییایٌکِ في ثیبى یکی اص  کبس داسًذ هفیذ فبیذُ است. لزا ثب تَجِ ثِ آًچِ گفتِ ضذ ٍ اصَل سخٌَسی سش ٍ

ؼرذ  ، ًطستی ثب هحَسیت گفتگَ پیشاهَى گَیٌذگی دس ایشاى قجل ٍ ثاثتذا دس سٍص ًخست ثِ آى ًیبصهٌذ است دس ًظش داسین ،جبیگبّی دس ّش 

ٍ     ٍ هطکالت سٍثشٍی ػ اص اًقالة ٍ ثشسسی هسبئل  دس ًطسرتی تخصصری،   دس دٍهریي سٍص  القِ هٌذاى ٍ فؼربلیي ایري حرَصُ داضرتِ ثبضرین 

ایي کبسگبُ ثشای ػورَم داًطرجَیبى ٍ هخبعجربى     ٌَسی ٍ گَیٌذگی ٌّشی ثشگضاس کٌین.اصَل في ثیبى، هْبست ّبی سخ ػٌَاى ثبی کبسگبّ

 ثشگضاس خَاّذ ضذ.   (11تب  14( ٍ ػصش)12تب  9) ػالقِ هٌذ ثِ افضایص سغح تَاى سخٌَسی هٌبست هی ثبضذ. ٍ دس دٍ صهبى صجح

 طتشک کبًَى فیلن ٍ ػک  ٍ کبًَى تئبتش داًطگبُ فشدٍسی هطْذ ثشگضاس خَاّذ ضذ.الصم ثِ رکش است ایي عشح ثب ّوکبسی ه
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