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  اهداف طرح :

 وٌذاى ثِ فؼبلیت ّبی خجزی در ًطزیِجذة ػالل جذة هخبعت ثِ فؼبلیت ّبی سبسهبى داًطجَیبى ٍ

 ب، آثبر ٌّزی، هکبى ّبی تبریخی ٍ تفزیحی، ثزرسی ٍ یبدآٍری هسئَلیت ٍ حمَق داًطجَیی ٍ ...ؼزفی کتبة ّه

 ایجبد فضبیی جْت ػاللِ هٌذی ثیطتز داًطجَیبى ثِ فؼبلیت ّبی داًطجَیی ...
 

  : خالصه طرح

ػٌَاى یکی اس آرهبًْبی ٍاالی اًسبًی ٍ خَاّبى ٍ دلسَساًی است کِ ثزای حبکویت لبًَى، ثِ  تبریخ هؼبصز هب پز اس عٌیي صذای آسادی

خَاّی در سهبًِ خَد ثَد کِ اس ّوبى رٍسّبی ًخست ثز حبکویت لبًَى  ّبی ایي آرهبى اًذ. اًمالة اسالهی اس تجلی اسالهی، تالش کزدُ

 ر دستَر کبر لزار گزفت.است. ّوبى عَر کِ ثب استمزار ًظبم جوَْری اسالهی، تذٍیي لبًَى اسبسی ٍ ثِ رأی گذاضتي آى د تبکیذ داضتِ

اجتوبػی )اس جولِ ًْبد آهَسش( ٍ اس  گزایی در فضبی ػوَهی جبهؼِ اس سَیی هستلشم ثسظ ٍ تمَیت آى در ًْبدّبی ًْبدیٌِ ضذى لبًَى

د ٍ ثب ای در ایي سهیٌِ ثز ػْذُ ثگیز تَاًذ ًمص ٍیژُ هذاری است. داًطگبُ هی پذیزی افزاد ثز هجٌبی لبًَى سَی دیگز در گزٍ جبهؼِ

گزایی ثذل ضَد. هؼبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبػی ٍسارت ػلَم، ثِ ػٌَاى هتَلی  گذاری ّذفوٌذ، ثِ ثستزی هٌبست ثزای توزیي لبًَى سیبست

 تَسؼِ فزٌّگی ٍ اجتوبػی داًطگبّْب، تزٍیج ٍ تمَیت فزٌّگ لبًًَگزایی را جشٍ اٍلَیتْبی خَد هیذاًذ ٍ در ّویي راستب الذام ثِ تذٍیي

اس ایي عزیك هیتَاى داًطگبُ را ثِ ثستزی هٌبست جْت توزیي ٍ ثسظ لبًًَوذاری در کطَر ثذل .زدُ استک مَق داًطجَییهٌطَر ح

ضبدی  افشایص.اجتوبػی داًطگبُ را دًجبل کٌٌذ ٍ سفیزاى لبًَى در جبهؼِ ثبضٌذ کزد، تب داًطجَیبى ثِ ػٌَاى چطن ًگزاى ًظبم، هسئَلیت

الجتِ تحمك کبهل د .ٌطَر خَاّذ ثَهداًطجَیبى، دٍ دستبٍرد هْن اًتطبر ٍ کبرثست ایي  مبء کزاهت اًسبًیٍ ارت ٍ ًطبط فضبی داًطگبّْب

ّبی آًْب  است. رٍضي ضذى هحذٍدُ حمَق داًطجَیبى، خَد ثِ خَد هسئَلیت هسئَلیتْب ٍ حمَق طجزد ّوشهبىیلبًًَوذاری هستلشم پ

 ّب در ّوِ ػزصِ کٌٌذُ هجوَػِ حمَق ٍ هسئَلیت ّب ٍ ضفبف چْبرچَة فؼبلیتکٌٌذُ  را ًیش رٍضي خَاّذ کزد. اسبس لبًَى، هطخص

تذٍیي ٍ اًتطبر هٌطَر حمَق داًطجَیی، توزیي لبًًَوذاری، تمَیت حس پبسخگَیی هسئَلیي داًطگبّی ٍ ثسظ ٍ تَسؼِ  .ّب است

ّبی داًطجَیی است.  ًَیس حمَق ٍ هسئَلیت پیصایي ثزًبهِ کِ ثب ّذف ثبسخَاًی ٍ ثزرسی سٌذ .  آگبّیْب ٍ هْبرتْبی داًطجَیبى است

جلسِ  3لزار است در رٍد کِ، ثب حوبیت دثیزخبًِ ضَرای ػبلی اًمالة فزٌّگی، ثز اسبس عزح ارسبلی اس تْزاى ثزگشار ضَد.  ٍ اًتظبر هی

ی ٍ خزسٌذ اس اسبتیذ رضتِ ًطست ثب حضَر تؼذادی اس فؼبلیي داًطجَیی ٍ داًطجَیبى ثزگشار ضَد . در جلسِ اٍل آلبیبى پَر حسیٌ

حمَق هزکش ػلوی کبرثزدی کِ ثب هٌطَر حمَق داًطجَیی آضٌبیی کبفی دارًذ افزاد هَرد پیطٌْبد ثزای حضَر در جلسِ ّستٌذ. جلسِ 

 دٍم ثب حضَر تؼذادی اس هسئَلیي داًطگبُ جبهغ ػلوی کبرثزدی ٍاحذ خزاسبى ٍ جلسِ سَم ثب حضَر هسئَلیي داًطگبُ ػلوی کبرثزدی

ثؼذ اس پبیبى ایي سلسلِ جلسبت ثِ جْت جوغ ثٌذی هٌبست ٍ ًتیجِ گیزی لبثل لجَلی اس ثزگشاری ایي . جْبد داًطگبّی ثزگشار هی ضَد

ًطست ّب جلسِ ای جوغ ثٌذی ثب حضَر فؼبلیي داًطجَیی ٍ داًطجَیبى ّوچٌیي تؼذادی اس هسئَلیي ثزگشار هی ضَد ثب ّذف ایٌکِ 

 تِ در جلسبت جوغ ثٌذی ضَد ثزگشار هی گزدد.  )فبصلِ سهبًی ثیي ّز کذام  اس جلسبت یک ّفتِ هی ثبضذ(هغبلت هَرد ثحث لزار گزف
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