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 : خالصه طرح

ِ  یّساتٌذ کاِ شاخا را تارا     ّاایی  ییتَاًاا  یزًذگ یّا تهْار  ی،رٍاًا  ّاای  ییتَاًاا  یشافاسا  ی،رٍزاًاِ زًاذگ   یلرٍ شاذى تاا هساا    رٍتا

در  یٍ ّان تاِ راَرت اتاسار     یساالهت رٍاًا   یراّکاار ارتااا   یا  ّان تاِ راَرت    ایي هْاارت ّاا   . کٌٌذ یآهادُ ه یٍ تْذاشت یاجتواع

آزار کَدکاااى،  ی،ٍ اجتواااع یخاااًگ یّااا خشااًَت یاااد،اعت یاارتااِ جاه ااِ ً  هثااتال اجتواااعی –یرٍاًاا یّااا یةاز آساا یشااگیریپ

َ  یاتاسار  یزًاذگ  یهْارتْاا  یتاِ واَر کلا    .ٍ هَارد هشاتِ قاتل اساتاادُ اسات   یذزا ی،خَدکش  یساالهت رٍاًا   یااى در دسات هتَل  یقا

تااا هتثاات عواال  کٌٌااذ یهاا ّااا تااِ افرادکواا  هْاارت  یااي. اتاساا اجتواااعی یجَاًاااى در ات اااد رٍاًاا یجاه اِ در جْاات تَاًوٌذساااز 

ٍ جاه ااِ را  یشخااَ یحاااک کااردُ ٍ ساااش تْذاشاات رٍاًاا  اجتواااعی یرٍاًاا ّااای یةکااردُ، ّاان خَدشاااى ٍ ّاان جاه ااِ را از آساا 

در آهاَز  هْاارت    یاز کان کاار   یات حکا یاراى در ا یهشاکالت اجتوااع   یرخشاًَت ٍ ساا   یااد، واالق، اعت  یتاا   آهاار  .ارتااء تخشاٌذ 

 یذُرساا یساانتااِ هذرً یشدر سااٌت دارد اهااا شاااگ ٍ تاار  ّااا یشااِاساات کااِ ٌّااَز ر یجاه ااِ ا ،یااراىدارد. جاه ااِ ا یزًااذگ یّااا

َ  یّاا  یتي شخصا شات دا یازهٌاذ ً یجاه اِ ا  یيدر چٌا  یساتي است. ز  یدر راساتا  یتاا گااه   یناسات. لا ا تارآً    یاذُ د هاَز  ٍ آ یقا

ِ  ینرٍ تصاو  یاي . از اینافاراد تاردار   یزًاذگ  یایات سااش ک  یهْاارت ّاا ٍ ارتااا    یيآهَز  ا سااعتِ تاا حضاَر     6کارگااُ   یترگاسار  تا

تْثااَد »شاااهل  کارگاااُ هشااتول تاار دٍ ساار فصاال یااي. ایااندار (یٌیکارشااٌاا ارشااذ رٍاًشااٌاا تااال) تددور  مینمحمددام مدد یآقااا

در  یااتٍ ف ال یتجْاات عضااَ یاىداًشااجَ یرغثاات تاارا یجااادا یدر راسااتا ضااوٌا .تاشااذ یهاا «شااادهاًِ یذگزًاا»ٍ  «ذگیزًاا یایااتک

 .ترخَردار خَاٌّذ شذٍیژُ  یفاز تخا داًشجَیاى ی سازهاىسازهاى، اعضا
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