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 ساصهاى داًشجَیاى ستاد هشوضی مجری طرح:

 

 حسیٌیِ هجاصی عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  ػلن ٍ اًذیشِ        یخَاً وتابوتاب ٍ             لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  بشًاهِ فَق      گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح:

 داشت ٍالؼِ ػاشَسا ٍ لیام اهام حسیي )ع( شاهیگ -

 تاویذ بش پشّیض اص ًمل سٍایات ًادسست دس صهیٌِ ًْضت ػاشَسا -

 َسا اص طشیك استٌاد بِ هٌابغ هَثك آشٌایی داًشجَیاى با ًحَُ اػتباسسٌجی حَادث ػاش -
 

 : خالصه طرح

و سٍد یاسالم بِ شواس ه یختاس یذادّایسٍ یيتش ٍ بضسي یياص پٌذآهَصتش یىی)ع(  یيٍالؼِ ػاشَسا ٍ ًْضت اهام حس  یآى هشصّا یتوِ حذٍد ّا

ذ یذٍُ جْاى اسالم سا دسًَسد یغتش  .دسخشذ یه یخطلباى تاس ػذالت ٍ یضاىست توام ظلن یٌیب ٍ جْاى یشِاست ٍ بش تاسن ًا

ّن  یّجش 63دّن هحشم سال  حَادث ،ّا یٍسص غشع یّا ٍ بشخ ٍ اشتباّات، سَ بشداشت یاتبش اثش تفاٍت سٍا ،تاسیخی دیگش ّش ٍالؼِ ّوچَى

 ّا شذُ است. آى یلٍ بِ خظَص تحل یذادسٍ یيا یاتٍالؼ یضدس تشخ یدساص دچاس ابْاهات ٍ هشىالت یاىپس اص گزشت سال

 بشخَسداس است. ییباال یتاص اّو یذادسٍ یيبْتش ا دسن ٍ فْن یسٍ شٌاخت هٌابغ هتمي ٍ لابل استٌاد بشا یيّو اص

شجَ ساصهاى شگاّ یاىدًا توام ٍ یدس ساستا یجْاددًا ٍ  یتسفغ ابْام اص ٍالؼ یگشفت تا بشا ینتظو یٍ هزّب یٌیخَد ًسبت بِ هسائل د یژُّا

هستٌذ، هؼتبش ٍ  یخیتاس یاتاسٌاد ٍ سٍا یبش هؼشف یِبا تى یهزّب یذادسٍ یه یالذام بِ بشگضاس یػلو شدییى)ع( با سٍیٌیاّذاف  ًْضت حس

 بپشداصد. یاى،داًشجَ یژُهستذل بِ ًسل جَاى ٍ بِ ٍ

شگاُ فشدٍس یػلو یاتػضَ ّ یخشاساً یالْ یدوتش ػل یيساستا اص حجت االسالم ٍ الوسلو یيّو دس دػَت بِ  یٌیهشْذ ٍ پژٍّشگش د یدًا

شجَ یهجاص یٌیِحس یبشًاهِ وشَس یلٍگَ هحَس ر بشًاهِ گفت یهػول آهذُ است تا دس  شجَیی اهام ضهشووِ تَسط  یشاىا یاىدًا  ،فشٌّگی دًا

مالب اسالهی  ذ.ًهٌابغ هؼتبش بپشداص یٍ ًظشات خَد ٍ هؼشف ّا یذگاُد یاىوشدُ ٍ بِ ب یذاحضَس پ شَد؛ یه یشیتهذ ٍالیت فمیِ ٍ ًا

شجَیاى ٍ  ِ دس فشٌّگسشای گفتهظاحب گَ ضبط ٍ پس اص هستٌذساصی، فایل ٍیذیَیی تذٍیي شذُ دس طفحِ ایٌستاگشاهی ساصهاى دًا

شگاّی بِ طَست  ذ شذ. IGTVجْاددًا  باسگزاسی خَّا
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