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 دفبتز داًشکذُ دًذاًپششکی ٍ ادثیبت ٍ علَم اًغبًی مجری طرح:

 

 تزاصدی فزسًذکشی عنوان طرح:

 

              اجتوبعت ٍ عیبع                  علن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتبةکتبة ٍ             قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ثزًبهِ فَق      گزدشگزی علوی فزٌّگی            سدایی یتهحزٍه             ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 خشًَت در جبهعِ هَثز ثز افشایشعَاهل  ٍ شٌبخت ثزرعی 

 اجتوبعی فزٌّگی ٍ هعضالت پیزاهَى افشایش آگبّی 

 ّبی اجتوبعی یتآععی کٌش جوعی در ثزاثز رثز 

 یشٌبع جبهعِاس دیذگبُ رٍاًشٌبعی ٍ  جٌبیبت خبًَادگیپیبهذّب ٍ اثزات  بّی در سهیٌِآگ   
 

 : خالصه طرح

جذی  ّبی یتآعکِ هٌجز ثِ  عتاآهبر جزم ٍ جٌبیت افشایش آى  جعتثبلخشًَت ٍ  یزگ چشن ، افشایشهعضالت اجتوبعی جبهعِ اهزٍسی یکی اس

یک عبهل  عٌَاى ثِدر آهبر رعوی کشَر ثِ افشایش اختالالت رٍاًی  ثبرّباخیز،  یّب عبلدر . شَد یهبختبر جبهعِ ثِ ع رٍاًی، یّب صذهٍِ 

ویت،  .اعت شذُ  اشبرُافشایش جزم در جبهعِ  ّبی خبًَادگی  اخجبر هزثَط ثِ حَسُ اختالفبت ٍ جٌبیت در صذر قزار گزفتياهب هغئلِ حبئش ّا

 اعت.

شٌبعبى ثبیذ ثِ جٌبیبت خبًَادگی ّغتینشبّذ  ثیش اس پیش اهزٍسُ ایي پزعش کِ چزا  شٌبعی یتآع، پزعشی اعت کِ جبهعِ شٌبعبى ٍ رًٍا

کبرّبٍ  آى پزداختِ  ،یيد خزمقتل ثبثک  ثبستبة گغتزدُ خجز کشَر قزار دٌّذ. گذاراى یبعتعثزای خزٍج اس ایي ٍضعیت، در اختیبر  ییرّا

ویت ثزرعی ایي ث، ًَیظ ایزاًی ًبهِ ٍ فیلنکبرگزداى   .کٌذ یهرا ثِ هب گَششد  هغئلِبر دیگز ّا

، ثز آى شذین تب ایي اًذ دریبفت کزدُ یيد خزمجبهعِ اس اثعبد پزًٍذُ قتل ثبثک آحبد هزدم کِ  ای لطوِ طَر یيّوٍ  شذُ گفتِثب تَجِ ثِ هَارد 

 هَضَع را اس اثعبد هختلف ثب کبرشٌبعبى هزثَطِ ثزرعی ٍ تحلیل ًوبیین. 

شگبّی( ٍ جٌبة آقبی دجْبگزدشگزی پضٍّشکذُ  علوی یئتّعضَ شٌبط ٍ  جبهعِ) اس جٌبة آقبی دکتز حبهذ ثخشیدر ّویي راعتب،  دًا

شگبُ فزدٍعیشٌبط ثبلیٌی ٍ  رٍاى) خَریبًیبىهْذی  جْبد  شَرادر هحل عبلي  20/03/1400تب در تبریخ  اعت آهذُ  عول ثِدعَت ( هذرط دًا

شگبّی،   گیزد. هٌذاى قزار هی ایي ًشغت ثِ صَرت پخش در فضبی هجبسی دردعتزط عالقِ حضَر یبثٌذ. ،حل  رُا ارائٍِ  گٍَ گفتجْت دًا
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