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 کاًَى خیزیِ هْز تاراى هجزی طزح:

 

 اردٍی هْز تاراى  ػٌَاى طزح:
 

  اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی             لزآى ٍ دیي      سزفصل فؼالیت: 

  فَق تزًاهِ      گزدضگزی ػلوی فزٌّگی             هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

 اّذاف طزح :

 تزخَردار حاضیِ ضْز هطْذ. ّای فزٌّگی ٍ آهَسضی در راستای ارتمای سطح سَاد هزدم کن اًجام فؼالیت .1

 ى تزخَردار ٍ داًطجَیا تزی تیي هزدم کن تزلزاری ارتثاطات گستزدُ .2

 ارائِ خذهات پشضکی، تیٌایی سٌجی، هطاٍرُ ٍ سالهتی تِ هٌظَر افشایص سطح سالهت ػوَهی افزاد هحزٍم اس اهکاًات اٍلیِ پشضکی .3

 ّای ّذفوٌذ تِ هٌظَر کارآفزیٌی تزای افزاد آى هٌطمِ ٍ... اًجام آهَسش .4

 

 

 خالصِ طزح :

طگاّی هطْذ ال 1311در هاُ رهضاى  طجَیاى جْاددًا  410ذام تِ تزگشاری طزح ًاى ٍ پٌیز ٍ ّوذلی کزد؛ در ایي طزح هجوَػا ساسهاى دًا

 ای ضْز هطْذ تَسیغ ضذ. تستِ هؼیطتی در تیي الطار آسیة دیذُ اس کزًٍا در هٌاطك حاضیِ

طجَیاى تا تاسدیذ اس رٍستای لَزلی تا هطکالت ٍ آسیة ًذ کِ اس جولِ ّای ایي هٌطمِ آضٌا ضذ در جزیاى اجزای ایي طزح اػضای ساسهاى دًا

ّای فالذ اسٌاد َّیتی در ایي هٌطمِ اضارُ کزد کِ هَجة ضذُ تَد تا ایي افزاد حتی اس خذهات ػوَهی هاًٌذ  تَاى تِ ٍجَد خاًَادُ ّا هی آى

 کویتِ اهذاد ٍ تْشیستی هحزٍم تاضٌذ.

طگاّی خزاساى رضَی ت طجَیاى جْاددًا فزاتز اس  یتٌذی تزسذ کِ تایستی طزح ِ ایي جوغایي هَضَع سثة ضذ تا کاًَى هْز تاراى ساسهاى دًا

 هٌطمِ در یک ساحت خاظ هحذٍد ًیست.ّای هزدم ایي  ّای هؼیطتی را در ایي هٌطمِ اجزا کٌذ سیزا هیشاى ًیاسهٌذی اّذای تستِ

ٌطمِ اجزا کٌذ ٍ در ایي ه تِ ّویي هٌظَر تا تَجِ تِ ضیَع گستزدُ کزًٍا، کاًَى تصوین گزفت تا پایاى سال جاری اردٍی سالیاًِ خَد را

هٌطمِ ارائِ )خذهات آهَسضی، فزٌّگی، پژٍّطی، کارآفزیٌی، خذهات اجتواػی، سالهت ٍ تْذاضت ٍ...( تِ هزدم هحزٍم ایي ای خذهات گستزدُ

ذ  هی ّایی است کِ تا در اختیار داضتي یک ساختواى تشرگ در ایي هٌطمِ خیزیِ رٍیص ًیش یکی اس هجوَػِکٌذ کِ در ایي هسیز،  تًَا

جام دّذ.  کوک  ّای ضایاى تَجْی را تِ اردٍی هْز تاراى ًا

ّای تْذاضت فزدی، کَدکاى ٍ سًاى، تزگشاری  ّای کوک درسی، هطاٍرُ هادراى، آهَسش کالسّای آهَسضی ضاهل تزًاهِ تِ صَرت کلی

پخص فیلن، لذت خزیذ، کارگاُ خاللیت ٍ  ّای تفزیحی ، ّوچٌیي تزًاهِاجزا خَاّذ ضذّای رًگ آهیشی رٍی سفال، چزم دٍسی  کالس

پخت  ضاهل ّای خذهاتی تزًاهٍِ  ّایی است کِ در ًظز دارین اجزا ضَد اس دیگز تزًاهِّای ّوزاُ تا ٍرسش  تاسی، ًوایص ػزٍسکی، تاسی

 خَاّذ ضذ.آهیشی دیَار هذرسِ  غذای گزم ٍ رًگ

ذ تَد.اس دیگز سَ تا تَجِ تِ ًشدیکی ایي رٍستا تِ هطْذ هسالِ رف  ت ٍ آهذ یا اسکاى در ایي هٌطمِ لاتل هذیزیت خَّا

تظار هی ذ  ًا رٍد اجزای ایي طزح در حاضیِ ضْز هطْذ کِ حذٍد یک سَم جوؼیت ایي کالًطْز را در خَد جای دادُ است تا حذ تاالیی تتًَا

 اثزتخطی ٍ تاسدّی اردٍ را افشایص دّذ.

ن آٍردُ ٍ سطح آسیةضوي ایٌکِ ػذم اسکاى دائوی در هٌطمِ اهکاى ّوک   دّذ. ّای ٍاردُ تِ هٌطمِ را ًیش کاّص هی اری افزاد را تیطتز فزّا

 سهاى اجزا :

 ًیوِ دٍم اسفٌذهاُ سال جاری

 ًفزُ 10گزٍُ  4کٌٌذُ:  تؼذاد افزاد ضزکت

 لزلی ػلیا، سفلی ٍ حسیي آتاد لزلیهحل تزگشاری: 

 99های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 شجویانسازمان دان

 101 ضوارُ :
 04/12/1311 تاریخ :

 ًذارد پیَست :

 


