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 کطبٍرزیداًطکذُ دفتر  مجری طرح:

 

 ... آغبز سقَط عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ        گردضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ٍ هَاد هخذر یبداػتهؼضل در هَرد  یثخط یآگبّ

 آىهجبرزُ ثب  یٍ راُ کبر ّب یبداػت یاجتوبػ یّب یتآس ثررسی
 

  : خالصه طرح

تَجـِ ًطـَدد درهـبى     «یوـبر ث» یصست کِ ػَارض جسوى ٍ رٍاًى دارد ٍ تب زهبًى کِ ثــِ ػلـل گـرا   ا «یاجتوبػ یوبرىث» یــک یبداػت

 ثـِ هـَاد   یـبد اػت .خَاّذ ضـذ « آٍر یبدهَاد اػت»ثخص خَاّذ ثَد ٍ فـــرد هـــؼتبد دٍثبرُ گرفتبر   یجِجسوى ٍ رٍاًى فقظ ثراى هذتى ًت

جـذى ثـراى جبهؼـِ ثطـرى      یـذى اضتى اسـت کـِ ػـَارض ًبضـى از آى تْذ    اقتصبدى ٍ ثْذ یداجتوبػ هطکالت یيتر از هْن یکىهخذر 

 یبرىسبز سقَط ثس یٌِّبى حبصل از آى زه  یــراًگریٍ ّوچٌیي .هی ضَدّبى هختلف   یٌِهحسَة ضذُ ٍ هَجت رکَد اجتوبػى در زه

 اًذازد. رُ هىسالهت جبهؼِ را ثغَر جذى ثِ هخبع یتترت یيّب ٍ ٌّجبرّبى فرٌّگى ٍ اخالقى ضذُ ٍ ثذ از ارزش

ثـِ سـوت خـَد     یـس کردُ را ً یلهخذر در جبهؼِ اهرٍزى ثِ حذى است کِ حتى قطر هتفکر ٍ تحص گسترش داهٌِ هصرف هَاد هتبسفبًِ

 یکاًتظبهى ثبضذد اقذاهى اسـت اسـترات    یرٍىهصرحِ ً یفدر راستبى ٍظب یتىاز آًکِ هبهَر یصقغؼبً ث یسً یبدکطبًذُ است. هجبرزُ ثب اػت

 .یبسیِ ثب اثسار ًظبم سلغِ جْبًى در اًحغبط اخالقى جَاهغ ثب اّذاف خبظ سدر هقبثل

 آى تـَاى  یٍ تالضى هخلصبًِ حذاقل ه یطِاًذ یردکي ًخَاّذ ضذد اهب ثب تذث  یطِگبُ ثغَر کبهل ر یچّ یداجتوبػ یتآس یکثؼٌَاى  اػتیبد

است تب ثب ارتقبء سغح آگـبّى   یيثر ا یداًطگبّبدجْ یبىسبزهبى داًطجَ یراستب تالش دفتر داًطکذُ کطبٍرز یيآٍرد. در ارا ثِ کٌترل در

ّ    یگـرد یسه یثرگسار ثبثرداضتِ ٍ  ییدر جبهؼِ خصَصب جَاهغ داًطجَ یبدهجبرزُ ثب اػت یدر راستب یگبه طگبّیاقطبر داً  یثـب ّـذف آگـب

ثـِ ایـي هْـن     یٍ رٍاًطٌبسـ  یتـی اهٌ یاجتوـبػ هٌظـر  دٍ از  داز آى یطـگیری پ یکبر ّـب راّ یٍ هَاد هخذر ٍ ثررس یبددر هَرد اػت یثخط

 : جلسِ ػجبرتٌذ از یي. سخٌراًبى ایندازرثپ

 (خراسبى رضَی هجبرزُ ثب هَاد هخذر استبى یّوبٌّگ یضَرا یر)هطبٍر دث یضباهلل صبدقبه سرٌّگ

 (یداًطگبُ فردٍس یٍ رٍاًطٌبس یتیداًطکذُ ػلَم ترث ی)هؼبٍى آهَزض یهحوذ جَاد صبلح دکتر
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