
 تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خشد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 مجری طرح:
ششکت ػوشاى ٍ تا ّوکاسی  ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی دفتش داًشکذُ ادتیات ٍ ػلَم اًساًی

 ساصاى ثاهي هسکي
 

 )تاصدیذ اص خاًِ تَکلی ٍ پخش هستٌذ( تخش اٍل_سٍایت شْش عنوان طرح:

 

            اجتواع ت ٍ سیاس                  ػلن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتابکتاب ٍ             لشآى ٍ یيد       سرفصل فعالیت:

  تشًاهِ فَق      گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

ٍ شٌاساًذى تاسیخ آى  جْت تاکیذ تش اّویت حفظ تافت لذیوی شْش هشْذ ٍ ساکٌاى آىشْش  تاسیخی گشی اص هحالت سٍایت -

 تِ داًشجَیاى ٍ ػوَم هخاطثاى

  هشْذ ٍ ایجاد هشجغ ٍ هٌثؼی غٌی دس ایي حَصُ شْش تَلیذ هحتَای هجاصی دس تاب تاسیخ -
 

 : خالصه طرح

 تشش داسد. یصًذگاً یتِ دساصا یّشکذام لذهت یخاست کِ تاس یًساًا یاتاص ّضاساى ّضاس ح ییّا داستاى یاىشْشّا، ساٍ

 یک یخشٌاخت تاس کِ است یيّوَاسُ اػتماد تش اصیشا  آٍسدًذ، یٍ سَدهٌذ ه یضشٍس یض،آه ّوچَى ػثشت یسا دس کٌاس طفات یخگزشتِ، کلوِ تاس اص

ساى یٌکِشْش، هکاى، هلت ٍ جاهؼِ افضٍى تش ا  ؽآٍسدُ ٍ ّوچَى چشا یادهاىسا تِ  هاى یستیٍ چ یتَّ صًذ، یه یًَذپ لثل یاىسال یّا ها سا تِ ًا

ساى یگش،د ی. اص سَکٌذ یػول ه هاى یٌذُفْن اکٌَى ٍ آ یتشا یسّا کٌٌذُ تَدًذ کِ هوکي است تِ  کٌجکاٍ ٍ تفحض یهَجَدات االیام ینّا اص لذ ًا

. تِ ّویي هٌظَس تخش تاشذ ٍ لزت یذّا خَشا آى یتشا یحس کٌجکاٍ یدٍس تپشداصًذ ٍ اسضا ییّا کاٍ دس گزشتٍِ  تِ کٌذ ،یطشف کٌجکاٍ

 یاتذ. تَاى گفت حفظ آثاس تاسیخی ٍ آًچِ اص هشدهاى گزشتِ تِ جا هاًذُ است، تسیاس ضشٍست هی هی

تَاًذ  لف هیاللیوی ٍ التظادی هٌاطك هختششایط فشٌّگی، تاسیخی، دس ًظش گشفتي تا  ّای شْشی تشداسی ٍ استفادُ طحیح اص تافتُ ْشت

ٍ هٌاطك هختلف جوؼیتی تِ ّای گشدشگشی دس شْشّا  ػٌَاى جارتِِ ت ،ّای ًاکاسآهذ شْشی تا حفظ هیشاث گزشتگاى تافت ػالٍُ تش احیا

  د.شََّیت تاسیخی شْشّا  حفظ ٍ هَجة ذشواس آی

 یيهٌذاى ا شْش سا تِ ساکٌاى آى ٍ ػاللِ یيا یخیتاس یتَّ ،هشْذ تا حذتَاى خَد شٌاسی یتدس حَصُ َّ یتا تا اکشاى هستٌذات ینتشآى شذ لزا

طَست  «یاىًس»ٍ « هشْذ»ٍ تا اکشاى هستٌذ  یساصاى ثاهي دس هحل خاًِ تَکل ششکت ػوشاى ٍ هسکي یتشًاهِ تا ّوکاس یيا. ینحَصُ تشٌاساً

 است2 یشآى تِ ششح ص یاتجضئ ٍ  پزیشد هی

  16230ساػت  اص مِیدل 00تِ هذت  یاىاکشاى هستٌذ ًسششٍع تشًاهِ ٍ  -1

تا ساػت  یشاییهستٌذ، تِ ّوشاُ استشاحت ٍ پزحَاشی  خظَصدس  یشداهادیطذسا ه یٍ آلا چی یَُگ یدکتش هجتث یگٍَ  گفت -2

10230 

 11تشًاهِ تا ساػت  یاىٍ پا یمِدل 30پخش هستٌذ هشْذ تِ هذت  -3

است کِ تِ ّوت دفتش « شْش یتسٍا»تخش اٍل پشٍطُ تضسگ خَاّذ تَد،  یتواشاچ 30 یتکِ تا ظشف یاکشاى اختظاط یيتِ رکش است ا الصم

شکذُ ادت شگاّی خشاساى سضَی  یاتدًا شجَیاى جْاددًا ساًی ساصهاى دًا  یضیس اص هشْذشٌاساى تشًاهِ یٍ هشاٍسُ جوؼ یٍ تا ّوشاٍّ ػلَم ًا

 شذُ است. 
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