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مجری طرح :دفتش داًطکذُ ػلَم تشتیتی
عنوان طرح:

جطٌَاسُ ٌّش سٍاًطٌاسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
افضایص سطح آگاّی ػوَم ٍ استحکام تٌیاى خاًَادُ ّا تا آگاّی اص اختالالت سٍاًی
آضٌایی داًطجَیاى تا سثک ّای هختلف ٌّش تصَیشساصی ٍ دسک آساى اختالالت تِ کوک ٌّش تصَیشساصی
خالصه طرح :
اص آًجا کِ اختالالت سٍاًی غالثا غیشػادی ،ػجیة ٍ آصاسدٌّذُ است ٍ ًگاُ ّا سا تِ سَی خَد جلة هی کٌذ ٍ ٍاکٌص ّای افشاد دس قثال
آى ًیض تٌاتش اطالػات ػوَهیطاى تسیاس هتفاٍت است ،تش آى ضذین کِ تا سٍضی تذیغ ٍ خالقاًِ اًَاع ایي اختالالت سا دس هٌظش ػوَم تِ
ًوایص تگزاسین تا دس پشتَ آى دس افضایص آگاّی ػوَم هشدم ٍ ایجاد سٍاتط هطلَب قذهی ّشچٌذ هختصش تشداسین .دس ایي طشح پس اص
اػالم فشاخَاى ػوَهی تشای جزب ّوکاسی داًطجَیاى ٌّشهٌذ ،پس اص تشگضاسی کاسگاّْای آهَصضی دس خصَظ آهَصش اختالالت سٍاًی
تِ آًْا ،آثاس آًْا سا دس قالة ٌّشّای تجسوی هاًٌذ ًقاضی ٍ گشافیک ،گشدآٍسی کشدُ ٍ پس اص داٍسی دس قالة ًوایطگاّی دس هؼشض دیذُ
ػوَم قشاس دّین .تا سایضًی ّای صَست گشفتِ ،داٍسی آثاس سا خاًن دکتر زهره سپهری (ػضَ ّیات ػلوی گشٍُ سٍاًطٌاسی داًطگاُ
فشدٍسی هطْذ) تش ػْذُ خَاٌّذ داضت .الصم تِ رکش است جْت تیطتش ضذُ جٌثِ اطالع سساًی ٍ آگاّی تخطی ایي طشح ،سؼس خَاّذ
ضذ تا ًوایطگاّی آى دس فضایی ػوَهی هاًٌذ ًگاسخاًِ فشدٍسی تشگضاس ضَد تا حضَس هخاطة ػاهِ دس آى تیطتش ضَد .دس ایي طشح کِ تا
ّوکاسی هطتشک اًجوي ػلوی سٍاًطٌاسی تشگضاس خَاّذ ضذ ،پیص تیٌی هی ضَد  52اثش هٌتخة تِ ًوایص دسآیذ.

زمان اجرا :

تْوي ٍ اسفٌذ 49

مکان اجرا :

داًطگاُ فشدٍسیً ،گاسخاًِ فشدٍسی هجتوغ ضشیؼتی

