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 مجری طرح:
تا ّوکاسی داًشکذُ هٌْذسی داًشگاُ  ساصهاى داًشدَیاى خْادداًشگاّی خشاساى سضَی شکذُ هٌْذسیدفتش داً

 فشدٍسی
 

 سیٌوای دیٌیتشسسی آثاس    عنوان طرح:

 

        اختواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ      گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 تاکیذ تش اّویت تاثیش سیٌوا تش سطَح عویك فشٌّگی ٍ اعتمادی -

 سیٌوایی  هثاحثشٌایی داًشدَیاى تا هفاّین ٍ آ  -

   ی خْاىسیٌواآثاس دیٌی دس  ٍ ًمذ هعشفی، تشسسی -
 

 : خالصه طرح

ّای عویك فشٌّگی افشاد ٍ  ي تاثیش آى تش الیِتاست کِ ًادیذُ گشف یهٌثع تثلیغی ٍ تشٍیدی تسیاس هْو ،تِ عٌَاى یک سساًِ سیٌوا

  گزاسد.  تَاًذ ًتایح هخشتی تش خای  خاهعِ هی

رٌّیت تیشتش افشاد تِ آثاس  ،شَد هزّثی تشدُ هی یساتطِ سیٌوا ٍ دیي دس ایشاى ٍ غشب ّوَاسُ هحل تحث تَدُ است. ٌّگاهی کِ اسن سیٌوا

هَسد استمثال هخاطثاى لشاس گشفتِ  کِ دس سیٌوای خْاى ساختِ شذُ یشَد، ٍلی پزیشفتي ایي هَضَع کِ آثاس دیٌی تسیاس داخلی هحذٍد هی

ّا ٍ خلسات ًمذ فیلن تِ تحلیل آثاس ضذ  کِ اغلة دس سساًِّن ایي است دلیل غیشلاتل تاٍس تَدى گضاسُ هزکَس . کوی سخت تاشذ ، شایذاست

دس ّویي ساستا تصوین  .است ًتشاس لشاس گشفتِهَسد تشسسی ٍ اّا  آىاین ٍ کوتش آثاسِ هثثت  خاسج اص کشَس پشداختِ یدیٌی ٍ هزّثی سیٌوا

هْواى ایي طشح حدت  .ّا تشگضاسکٌین ّای اخیش ٍ تشسسی هحتَایی آى هٌتشش شذُ دس سال هزّثی ّای ای تا ّذف هعشفی فیلن خلسِن گشفتی

صَست هداصی دس ِ تاشٌذ. ایي طشح ت هی (دس حَصُ سیٌواآهَصشی ّای  ٍ تشگضاسکٌٌذُ کالس هٌمذ فیلن)صادُ  هصطفی یَسفاالسالم ٍالوسلویي 

 شَد. تشگضاس هی https://vroom.um.ac.ir/ojuآدسس  دس هاُهْش چْاسشٌثِ  سٍص
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