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 ستبد هزکشی مجری طرح:

 

 جبهعِ ضٌبسی اهیذ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًبهِ        گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 آضٌبیی بب اصغالح اهیذ اس دیذگبُ اًذیطوٌذاى ٍ جبهعِ ضٌبسبى

 بب آًْبآضٌبیی بب عَاهل  ایجبد کٌٌذُ یبس در جبهعِ اس دیذگبُ اًذیطوٌذاى علن جبهعِ ضٌبسی ٍ چگًَگی همببلِ 

 ی ٍ چگًَگی اهیذافشایی در جبهعِعلن جبهعِ ضٌبس یطوٌذاىاًذ یذگبُدآضٌبیی بب عَاهل ایجبد کٌٌذُ اهیذ در جبهعِ 
 

  : خالصه طرح

 بِ ضٌبسی جبهعِ در کِ حبلی در. آٍرد هی حسبة بِ رٍاًطٌبختی ٍ فزدی اهزی هثببِ بِ را آى جبهعِ، در «اهیذ» هفَْم اس عوَهی تصَر

 .کزد گذر کٌذ هی تحویل فزد بِ جبهعِ کِ ّبیی هحذٍدیت اس تَاى هی آى بب کِ حزکتی ضَد؛ هی تَجِ حزکت بب اهیذ پیًَذ

 هی صحبت اهیذ اس ٍلتید. دا خَاّذ دست اس را خَد حزکت لذرت جبهعِ بگیزین، جبهعِ اس را آى اگز ٍ است جبهعِ حزکت هَتَر اهیذ،

 «بَدى گزا ٍالع» بب پیًَذی کِ آٍرد هی بز سز ًتَاًستي هفَْم ایٌجب. ضَین هتْن هفزط یٌیب خَش ٍ بَدى هتَّن بِ است هوکي کٌین

 تَفیك لزیي ّن ّویطِ ّب آى حزکبت ًتیجِ کِ است دادُ رخ کسبًی اهیذٍاری دل اس اجتوبعی اتفبلبت بشرگتزیي کِ حبلی در. دارد

 هزدهبًی توذًی بیٌص ایي. بسبسین را جذیذی جْبى ٍ اًذیطِ هیتَاًین هب ذبَدً لبئل کِ ضذًذ پیذا کسبًی اسالهی اًمالة درت. اس ًبَدُ

 ّوَارُ گزٍّی عبیعتبً. بزًذ هی جلَ ّستٌذ پیطزٍ کِ جبهعِ اس گزٍّی را اهیذ ّویطِ. ّستٌذ جذیذ توذًی سبختي پی در کِ است

 .ضًَذ هی ّوزاُ کزدًذ، هی اًکبر را هَفمیت ذاابت در کِ کسبًی بمیة رفتٌذ، جلَ ٍلتی ضکٌٌذ؛ هی را خظ ٍ دارًذ بیطتزی ایوبى

 یذاپ ییزبِ سَد هب تغ یذادّبٍ رٍ یظٍ ضزا ینکٌ یذادست پ ینتَاً یه ین،کِ بخَاّ یشبِ ّز چ یذگَ یاست کِ بِ هب ه یاحسبس یذ،اه

بزًذُ  یصپ یزٍیص، بطبرت دٌّذُ ٍ ًالْبم بخ یذ،کزدُ اًذ. اه یفّن تعز یهٌغم یٌبًیٍ اعو یبقرٍ بِ جلَ بب اضت یرا ًگبّ یذکٌٌذ. اهیه

بب حضَر دکتز  «جبهعِ ضٌبسی اهیذ»بب تَجِ بِ اّویت هسئلِ یبس ٍ اهیذ در جبهعِ لصذ دارین بب بزگشاری کبرگبّی تحت عٌَاى  هبست.

را بزرسی یذگبُ اًذیطوٌذاى ٍ جبهعِ ضٌبسبى هختلف اس د یذاه یيٍ ّوچٌ یذ، اصغالح اه(یجبهعِ ضٌبسدکتزی هصغفی هْزآییي )

 کٌین.
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