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 خَاثگبُ فجشدفتش  مجری طرح:

 

 دس ایشاى جبهعِ شٌبسی ًژاد پشستی  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ٍ تعشیف جبهعِ شٌبسی آى ًژادپشستی هفَْمآشٌبیی داًشجَیبى ثب 

 ًمذ ٍ ثشسسی سفتبس ایشاًیبى ریل همَلِ ًژادپشستی ٍ تجعیض گشایی
 

  : خالصه طرح

 /یجسو یِظبّش یّب حبصل اص تفبٍت یًژاد یّب است کِ هتوشکض ثش تفبٍت یضٍ تجع داٍسی یشاص پ یشکل ًَع یيدس سبدُ تش یًژادپشست

ثِ  یهختلف اجتوبع یگشٍُ ّب یاست کِ اص سَ یپشستبًِ اهشٍ ًگبُ ًژاد یپشستثحث ًژاد یشاىاهشٍص دس جبهعِ ا .ثِ ٍجَد هی آیذ یضیکیف

اص جبهعِ شٌبسبى هعتمذًذ  یعذُ ا .داًٌذ یه یشاًیجبهعِ ا یخطشًبن ثشا یآى سا اهش یلگشاىاص تحل یَد ٍ عذُ اش یه ّن ًسجت دادُ

 یاست اهب عذُ ا یشاىدس ا یفشٌّگ یاص عمت هبًذگ یاطشاف خَد داسًذ کِ ًبش یم ٍ کشَسّبااص الَ یپشستبًِ ثِ ثشخًژاد یًگبّ یشاًیبىا

یب ًژادپشستی دس ایشاى ٍجَد ًذاسد یب اگش ّن سگِ ّبیی اص آى ّست، هسئلِ ای عویك ٍ سیشِ داس هعتمذًذ ٍ  سد هی کٌٌذهسئلِ سا  یيا

 یپشستژادثحث ً ثبعث داغ شذى هجذدا ،ٍ ٍاکٌش ّبیی کِ ثخصَص دس فضبی هجبصی پیشاهَى آى شکل گشفت فبجعِ هٌب ًیست.

ثب حضَس  یضگشدیه یآى شذ تب ثب ثشگضاسثش خَاثگبُ فجش یبىتش سبصهبى داًشجَلزا دف شذُ است. یشوٌذاىٍ اًذ یبىداًشجَ یيدس ثایشاًیبى 

 یدفرمع یددکتر سع : هْوبًبى ایي ثشًبهِ عجبستٌذ اص ثپشداصد. یبىثِ ثشسسی ایي هسئلِ دس ثیي ایشاً دٍ تي اص جبهعِ شٌبسبى کشَس

هعتمذ ثِ ایي است کِ  2932 هشداد 21 صًبهِ ششق هَسخکِ دس هصبحجِ ای ثب سٍ (یساُ ٍ شْشسبص یشٍص یٍ هشبٍس فعل جبهعِ شٌبس)

ًژادپشست ثَدى ًبشی اص سا شَد  پشستی هطشح هیاًذ ٍ هسبئلی کِ ریل عٌَاى ًژاد ایشاًیبى ثِ طَس تبسیخی هشدهی تجعیض گشا ًجَدُ

همبلِ ای دس  کِ دس (یبسیس یٌبسکتبة لَم ش هتشجنداًشگبُ تْشاى ٍ  یاًسبى شٌبس یبس)داًش یدکتر ناصر فکوه ٍ ایشاًیبى ًوی داًذ

 شاًیبى، ثِ ًمذ سفتبس ًژادپشستبًِ آًبى پشداختِ است.پشستبًِ عذُ ای اص ایثب اًتمبد اص سفتبس ًژاد 39 فشٍسدیيسٍصًبهِ ششق دس 
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