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 213ٔٗ ٚ  عنوان طرح:

 

       اجتٕبعت ٚ سیبس                     عّٓ ٚ ا٘ذیطٝ            وتبة ٚ وتبثخٛا٘ی            لشآٖ ٚ دیٗ       سرفصل فعالیت:

  فٛق ثش٘بٔٝ        ٌشدضٍشی عّٕی فشٍٞٙی            ٔحشٚٔیت صدایی              ٞٙش ٚ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ثحث ٚ ثشسسی ٚ ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ اسصضٕٙذ دس ثبة فشًٞٙ ٟٔذٚی ٚ آٔٛصش ٚظبیف ٔٙتظش ٚالعی

 ضٙبخت جبٔعٝ ٔٙتظش دس فضبیی ضبداة ٚ دس لبِت یه جطٗ ٚ یه سٚص ٔتفبٚت 
 

  : ه طرحخالص

تجبسة وست ضذٜ اص ٚیژٜ ثش٘بٔٝ ٞبی ثشٌضاس ضذٜ دس سبَ ٞبی ٌزاضتٝ، حبوی اص ایٗ ثٛدٜ است وٝ ثشٌضاسی ٔشاسٓ ٞبی ثضسي ٚ دشضىٜٛ 

ٚ ضبدی، ٔخصٛصب دس چٙیٗ سٚصی وٝ اختصبظ ثٝ ٚالدت ٔٙجی عبِٓ ثطشیت ثٝ عٙٛاٖ یه عمیذٜ ٔطتشن دس ثیٗ ٕٞٝ الطبس ٚ افىبس 

داسد، ٘ٝ تٟٙب ثبعث ایجبد فضبیی ٔثجت ٚ ضبداة دس ایٗ ایبْ ٔی ضٛد، ثّىٝ ثبعث استجبط ٔستمیٓ عیف ٚسیعی اص  ٔختّف دا٘طجٛیبٖ

دا٘طجٛیبٖ عاللٝ ٔٙذ ٚ فعبَ ثب دفتش ٘یض ٔی ضٛد وٝ ایٗ خٛد ضشایظ دفتش سا ثشای جزة ٔٛثشتش ٘یشٚٞبی فعبَ دا٘طجٛیی ٘یض فشاٞٓ ٔی 

ثب عٙٛاٖ  39، ثشآٖ ضذیٓ وٝ أسبَ ٘یض دس ثشٌضاسی جطٗ ٘یٕٝ ضعجبٖ 32ٗ ٘یٕٝ ضعجبٖ سبَ سبصد. ثب تٛجٝ ثٝ ثشٌضاسی ٔٛفك جط

ٔذیشیت ٔشاسٓ جطٗ سا عٟذٜ داس ضٛیٓ. ایٗ ثش٘بٔٝ دس ساستبی فعبِیت ٞبی حٛصٜ ٟٔذٚیت، دس لبِت یه جطٗ ٚ فضبیی « 213ٔٗ+»

سخٙشا٘ی حجت االسالْ حسیٗ صادٜ دیشأٖٛ ضٙبخت أبْ صٔبٖ  .٘ذٔیطٙبسبضبد ٚ ٔفشح ٚظبیف ٔٙتظش ٚالعی سا ثٝ دا٘طجٛیبٖ عاللٝ ٔٙذ 

، استٙذآح وٕذی دا٘طجٛیی ثٝ ٔٙظٛس جزة ٔخبعت ٚ ثبصی ثب اِمبة)عج( ٚ ٚظبیف ٔٙتظش ٚالعی آٖ حضشت، وّیخ دا٘طجٛیبٖ، ٔسبثمٝ 

، اجشای ضعشخٛا٘ی دا٘طجٛیی ثب سخٙشا٘بٖ وطٛسیٔفشح سبختٗ فضبی جطٗ ٚ ا٘تمبَ ٔفبٞیٓ فشٍٞٙی دس لبِت عٙض، وّیخ سخٙشا٘ی اص 

ادة اسغٛاٖ دا٘طٍبٜ عّْٛ دضضىی، اجشای تٛاضیح تٛسظ ٌشٜٚ تٛاضیح خٛا٘ی دا٘طٍبٜ عّْٛ  ٚ دعٛت اص دا٘طجٛیبٖ ضبعش اص وبٖ٘ٛ ضعش

جّٕٝ ثخص ٞبی ایٗ  دضضىی ٔطٟذ ٚ دس دبیبٖ ٔشاسٓ ثشش ٚ دخص ویه تِٛذ ٚ دزیشایی ثٝ ٕٞشاٜ اٞذای یبدٌبسی ثٝ دا٘طجٛیبٖ اص

الصْ ثٝ روش است ایٗ عشح ثٝ صٛست ٔطتشن ثب سبیش تطىُ ٞبی دا٘طجٛیی دا٘طىذٜ )ثسیج دا٘طجٛیی، جبٔعٝ  جطٗ خٛاٞٙذ ثٛد.

 اسالٔی، وٕیتٝ تحمیمبت ٚ ...( ثشٌضاس خٛاٞذ ضذ.
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