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 پیراپسضکیداًطکذُ دفتر  مجری طرح:

 

 رٍیص هْر خیریِبازارچِ  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًاهِ       گردضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 تطَیق افراد هعلَل ٍ تَاًخَاُ بِ اداهِ فعالیت ٍ حضَر فعال در جاهعِ

 تَاًخَاُ آضٌایی داًطجَیاى با هراکس ٍ هَسسات دست اًذرکار ًگْذاری ٍ پرٍرش افراد 

 

  : خالصه طرح

باارآى ضااذین تااا بااا ضااٌاختِ هیطااَدب رٍز جْاااًی هعلااَلیي بااِ عٌااَاى  باز آًجااایی کااِ سااَم دساااهفرب هسااادم بااا ساایسدّن آرر هاااُ

دسااتی افااراد هعلااَل ٍ تَاًخااَاُ قااذهی ّرچٌااذ کَچااو درراسااتای بااارٍر برپااایی بازارچااِ خیریااِ ٍ بااِ فاارٍش رساااًذى هسااٌَعات 

را  داًطااجَ ٍ قطاار  رینبااردا« هعلَلیااتب هحااذٍدیت ًیساات» ایااي گاارٍُ از افااراد ٍ ًیااس تح ااق ضااعار  دیسااتعذاد ّااای فاارسااازی ا

در پیطافرد یکای از اّاذام اٍلیاِ هاا یعٌای هعرفای        باذٍى ضاو ایاي اقاذام هیتَاًاذ       طااى آضاٌا ساازین    یبیطتر با آًااى ٍ تَاًاایی ّا  

پسضاکی هطاْذ بسایار هاَ ر ٍ کواو کٌٌاذُ باضاذ ٍ هٌجار باِ          سازهاى داًطجَیاى جْااد داًطاگاّی باِ داًطاجَیاى داًطاگاُ علاَم       

 بازگطایی دفاتر سایر داًطکذُ ّا ضَد 

ایي طرح بذیي گًَِ ست کاِ هراکاس هربَطاِ یاٌایت دساتی افاراد را باِ هکااى تعیایي ضاذُ آٍردُ ٍ هفلاه حایا  از باِ               اجرای رًٍذ

 کٌٌذ    هیفرٍش رساًذى اقالم را یرم هرکس ٍ ًیاز ّای تَاًخَاّاى هرکس خَد 

 هراکسی کِ قسذ ّوکاری با آًْا را دارین بِ ضرح ری  هیفاضذ:

ب ٌّرسااتاى دکتاار ّااادٍیب ٌّرسااتاى پَیاااب ٌّرسااتاى فاطوااِ زّاارا ب ٌّرسااتاى تٌفاااکَ چاایب  ٌّرسااتاى تااالشب ٌّرسااتاى آفااریٌص

 ٌّرستاى اهیذ یالحِب هرکس اهیذ ًابیٌایاىب هرکس ت َاب ٌّرستاى دکتر باقرزادُ

 الزم بِ رکر است کِ هراکس فَق تاییذ ضذُ ٍ هعرفی ضذُ تَسط ادارُ آهَزش ٍ پرٍرش استثٌائی خراساى رضَی ّستٌذ 

 

 البی داًطکذُ پسضکی   مکان اجرا :   51/9/91ٍ    51/9/91 : زمان اجرا

 59های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح
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