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 ساصهاى داًطدَیاى خْادداًطگاّی خشاساى سضَی دفتش داًطکذُ ادتیات ٍ علَم اًساًی مجری طرح:

 

 دس حَالی آسواى عنوان طرح:

 

            اختواع ت ٍ سیاس                 علن ٍ اًذیطِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  تشًاهِ فَق      گشدضگشی علوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ًدَم آهاتَسی  هٌذ تا هقذهات ی داًطدَیاى عالقِآضٌای -

 اطالعات ًدَهی دس قالة اسدٍی سصذی فشاّن آٍسدى فشصتی هٌاسة تشای استفادُ عولی اص  -
 

 : خالصه طرح
ّا اص خزاتیت خاصی تشخَسداس تَدُ است، اها تعدذاد   تشای اًساىّویطِ چطوگیش آى،  تِ دلیل صیثایی ٍ دسخطٌذگیتواضای آسواى ضة 

کٌدین کدِ تَسد      صًدذگی هدی   اقیاًَس دسخطدٌذُ آضدٌایی داسًدذا هدا دس کْکطداًی     سهض ٍ ساصّای ایي  ی تاصهیٌهَخَدات  ایياًذکی اص 
کثشیدا  ای اص ایي  ها تٌْا ًقطِدس حقیقت گیشدا  ّا هیلیَى ستاسُ سا دس تش هی ّا کْکطاى دیگش احاطِ ضذُ ٍ ایي ساُ ضیشی هیلیَى َىیتشیل

ّدا ٍ   َل ستاسُّا ّضاساى سال است کِ ح رّي ٍ فکش اًساى دس ًوایص تاضکَُ کیْاًی ّستیناکٌٌذگاًی  صشف، تلکِ ضشکت ٍ ًِ تواضاچیِ
 ّا، تِ دسکی اص خْاى پیشاهَى خَد تشسذا  صًذ ٍ دس تالش است تا کسة اطالعات دستاسُ آى سیاسات کْکطاى پشسِ هی
تیٌی  ٍ پیصیص صهاى سساًذ؛ اص پیذا هیحال حاضش  تشیي هعلَهاتی سا ضاهل ضذُ کِ ها سا تِ دًیای هذسىِ ای اص هْن داًص ًدَهی هدوَعِ

 کاستشدی ًذاضتِ ٍ ًخَاٌّذ داضتاص ًدَهی ًای ٍااا ّوِ ٍ ّوِ تذٍى دا ضٌاسی، علَم سایاًِ تا فیضیک، صهیيآب ٍ َّا گشفتِ 
دس حدَالی  "کاسگداُ  اص تاب خزاتیت ٍ اّویت ًدَم، تش آى ضذین تا کاسگاّی آهَصضی دسخصَظ هقذهات ًددَم آهداتَسی تشگدضاس کٌدین؛     

ّدای آضدٌایی تدا اخدشام آسدواى،       ًفش تدا هحَسیدت   25 ام هشدادهاُ تا ظشفیت حذاکثش20ٍ  19 ،ضٌثِ ٍ چْاسضٌثِ دس سٍصّای سِ "آسواى
تشگضاس  خٌاب آقای هحوذهْذی هطیعی تا حضَس دقیقِ دس ّش خلسِ 30ساعت ٍ  2تِ هذت ضٌاسی ٍااا  ّای فلکی، هقذهات کیْاى صَست

 ّوچٌیي دس ًظش داسین اص ایي فشصت دس ساستای تشٍیح هسائل هحی  صیستی هشتث  ًیض تْشُ تثشین؛ تِ ّویي هٌظدَس خٌداب  خَاّذ ضذا 
 دقیقِ دس قالة پیَست هحی  صیستی طشح صحثت خَاٌّذ کشدا  30اهیشعلی تشٍهٌذ دس پایاى ّش خلسِ کاسگاُ تِ هذت  آقای
دس اسدٍی سصدذی  پشًَس ٍ قاتل هطاّذُ خَاّدذ تدَد،   تسیاس هشدادهاُ  21اص ًیوِ ضة کِ ّای ضْاتی تشساٍضی  گیشی تاسش تَخِ تِ اٍج تا

 پزیشدا ًوای داًطگاُ فشدٍسی هطْذ صَست هی تا ّوکاسی افالکهحل تشج تاسیخی سادکاى 
 تشًاهِ اسدٍ تِ ضشح صیش است:

 16خلسِ تَخیْی کَتاُ پیص اص اسدٍ دس ساعت  ا1

 17حشکت تِ سوت تشج سادکاى دس ساعت  ا2

 تاصدیذ اص تشج ٍ آضٌایی افشاد تا تٌا تا غشٍب آفتاب ا3

 22سصذ آسواى تا ساعت  ا4

 23استشاحت ٍ صشف ضام تا ساعت  ا5

 ّای فلکی ٍ هطاّذُ دیگش اخشام آسواًی تا طلَع آفتاب ّا، آضٌایی تا صَست سٌگ ضْابسصذ  ا6

  8سسیذى تِ داًطگاُ تا ساعت  ا7
هَکدَل  قشهض کشًٍایی، ایي تشًاهِ تِ صهاًی دیگش  ٍضعیتاسی اسدٍی سصذی تا تَخِ تِ ، دس صَست عذم ٍخَد اهکاى تشگضالصم تِ رکش است

 خَاّذ ضذ
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 خشاساى سضَی خْادداًطگاّی هشکضی ساختواى  مکان اجرا :
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