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مجری طرح :دفتش داًطکذُ علَم اداسی ٍ اقتصبدی
عنوان طرح:

تذ ٍ حقَق

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی ثب ایذُ ّبی جبلت ٍ تبهل ثشاًگیض دس هَضَعبت هختلف
تقَیت قَُ تفکش ٍ خالقیت دس هَاجِْ ثب هسبیل ٍ آضٌبیی داًطجَیبى ثب سبیت اسصضوٌذ TED
خالصه طرح :
تذ ( TEDهخفف  )Technology, Entertainment, Designیک سبصهبى غیش اًتفبعی است کِ ثب ضعبس Ideas worth
 spreadingاص سبل  1984ضشٍع ثِ ثشگضاسی کٌفشاًس ّبیی دس سشاسش دًیب کشد تب ثِ گستشش ایذُ ّبی خالقبًِ ٍ جزاة دس صهیٌِ
ّبی طشاحی ٍ تکٌَلَطی کوک کٌذ .ثب گزضت صهبى هَضَعبت گستشدُ دیگشی ًیض ثِ فْشست ایي هجوَعِ افضٍدُ ضذ ،ثِ طَسیکِ اهشٍصُ
ایي هجوَعِ دس ّش صهیٌِ ای اص علن تب تجبست ٍ هسبیل جْبًی داسای سخٌشاًی ّبی جزاة ثسیبس است .هجوَعِ سخٌشاًی ّب اص سبل
 2006ثش سٍی سبیت  TED.comقشاس گشفت تب ثصَست سایگبى تَسط هشدم هطبّذُ ضَد .سخٌشاًبى تذ دس ّش صهیٌِ ای ًْبیتب 18
دقیقِ صهبى داسًذ تب ثب سٍضی هٌبست ٍ جزاة ایذُ ّبی خَد سا ثیبى کٌٌذ .چَى هخبطت ایي سخٌشاًی ّب عوَم هشدم دًیب ّستٌذ ،ایذُ
ّب ثِ سبدُ تشیي صثبى هوکي ثیبى هیطًَذ تب ثشای ّوِ قبثل فْن ثبضٌذ .ثب تَجِ ثِ اسصش ثبالی سخٌشاى ّب ٍ سخٌشاًی ّبی ایي هجوَعِ
هعوَال دس گَضِ کٌبس دًیب ثشًبهِ ّبیی جْت پخص ایي هجوَعِ ثشگضاس هیطًَذ.
ثب تَجِ ثِ استقجبل داًطجَیبى اص ایي طشح دس دفتش داًطکذُ علَم ٍ ثب تَجِ ثِ اّویت ایي سخٌشاًی ّب تصوین گشفتین تب ثب پخص آًْب،
گبهی کَچک دس جْت ایجبد تفکش خالق دس ثیي داًطجَیبى ٍ تَاًوٌذسبصی آًْب دس صهیٌِ ًظشیِ پشداصی ثشداسین .الصم ثِ رکش است ثب
تَجِ ثِ عالقِ هٌذی اعضبی دفتش ،دس ایي ًَثت فقط ثِ سشاغ علن حقَق ٍ پخص سخٌشاًی ّبی حقَقی تذ سفتِ این ٍ اى ضبءاهلل دس
آیٌذُ ثِ سشاغ سبیش حَصُ ّب ًیض خَاّین سفت.
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