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مجری طرح :دفتر داًطکذُ کطبٍرزی
عنوان طرح:

آغبز سقَط ...

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری ػلوی فرٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
آگبّی ثخطی در هَرد هؼضل اػتیبد ٍ هَاد هخذر
ثررسی آسیت ّبی اجتوبػی اػتیبد ٍ راُ کبر ّبی هجبرزُ ثب آى
خالصه طرح :
اػتیبد یــک «ثیوبرى اجتوبػی» ا ست کِ ػَارض جسوى ٍ رٍاًى دارد ٍ تب زهبًى کِ ثــِ ػلـل گـرایص «ثیوـبر» تَجـِ ًطـَدد درهـبى
جسوى ٍ رٍاًى فقظ ثراى هذتى ًتیجِ ثخص خَاّذ ثَد ٍ فـــرد هـــؼتبد دٍثبرُ گرفتبر «هَاد اػتیبد آٍر» خَاّذ ضـذ .اػتیـبد ثـِ هـَاد
هخذر یکى از هْن تریي هطکالت اجتوبػید اقتصبدى ٍ ثْذاضتى اسـت کـِ ػـَارض ًبضـى از آى تْذیـذى جـذى ثـراى جبهؼـِ ثطـرى
هحسَة ضذُ ٍ هَجت رکَد اجتوبػى در زهیٌِ ّبى هختلف هی ضَدّ .وچٌیي ٍیــراًگری ّبى حبصل از آى زهیٌِ سبز سقَط ثسیبرى
از ارزشّب ٍ ٌّجبرّبى فرٌّگى ٍ اخالقى ضذُ ٍ ثذیي ترتیت سالهت جبهؼِ را ثغَر جذى ثِ هخبعرُ هىاًذازد.
هتبسفبًِ گسترش داهٌِ هصرف هَاد هخذر در جبهؼِ اهرٍزى ثِ حذى است کِ حتى قطر هتفکر ٍ تحصیل کردُ را ًیـس ثـِ سـوت خـَد
کطبًذُ است .هجبرزُ ثب اػتیبد ًیس قغؼبً ثیص از آًکِ هبهَریتى در راستبى ٍظبیف هصرحِ ًیرٍى اًتظبهى ثبضذد اقذاهى اسـت اسـترات یک
در هقبثلِ ثب اثسار ًظبم سلغِ جْبًى در اًحغبط اخالقى جَاهغ ثب اّذاف خبظ سیبسی.
اػتیبد ثؼٌَاى یک آسیت اجتوبػید ّیچ گبُ ثغَر کبهل ریطِ کي ًخَاّذ ضذد اهب ثب تذثیرد اًذیطِ ٍ تالضى هخلصبًِ حذاقل هیتـَاى آى
را ثِ کٌترل درآٍرد .در ایي راستب تالش دفتر داًطکذُ کطبٍرزی سبزهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی ثر ایي است تب ثب ارتقبء سغح آگـبّى
اقطبر داًطگبّی گبهی در راستبی هجبرزُ ثب اػتیبد در جبهؼِ خصَصب جَاهغ داًطجَیی ثرداضتِ ٍ ثب ثرگساری هیسگـردی ثـب ّـذف آگـبّی
ثخطی در هَرد اػتیبد ٍ هَاد هخذر ٍ ثررسی راّکبر ّـبی پیطـگیری از آىد از دٍ هٌظـر اجتوـبػی اهٌیتـی ٍ رٍاًطٌبسـی ثـِ ایـي هْـن
ثپردازین .سخٌراًبى ایي جلسِ ػجبرتٌذ از :
سرٌّگ هبضباهلل صبدقی (هطبٍر دثیر ضَرای ّوبٌّگی هجبرزُ ثب هَاد هخذر استبى خراسبى رضَی)
دکتر هحوذ جَاد صبلحی (هؼبٍى آهَزضی داًطکذُ ػلَم ترثیتی ٍ رٍاًطٌبسی داًطگبُ فردٍسی)
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مکان اجرا :

آهفی تئبتر داًطکذُ کطبٍرزی

