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 ستاد هزکشی مجری طرح:

 

 اًسذاد جوعی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ      گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ل جاهعِ اس حیث آسیة شٌاسی آى پزداختي تِ هسائ -

 .استفادُ اس دغذغِ اجتواعی ضذ ٌّجارّا تِ ٍسیلِ سَء  سیرآگاّی تخشی ٍ تز -
 

  : خالصه طرح

استفادُ تِ ٍسیلِ ّوزاُ کزدى هَجی اس عوَم هزدم تِ دًثال  غذغِ فعاالى ایي عزصِ، هجال تزای سَءتا تثذیل شذى هسائل اجتواعی تِ د

تَاًذ راّگشای شٌاخت تیي خیز ٍ شز تاشذ سَاد رساًِ است کِ  ٍاخَاّی حمَق خَد سیز تصاعذی پیذا کزد؛ اها ًکتِ کلیذی کِ هی

ٍالعی در پس  ست. ّذف ایي تزًاهِ ًشاى دادى آهال چٌذی پیش کزدُ ا هتاسفاًِ تِ علت فمذاى ًسثی آى اٍضاع را تغزًج تز اس

،  ٍ تا استفادُ اس احساسات اجتواعی ّای حمَق تشز در تستز فضای هجاسی است کِ رًگ جاهعِ شٌاختی تِ خَد گزفتِ است جٌجال

ٍ تٌْا اتشار پیشثزد فمط ظاّز هحتَا  یذٌّذتا جایی کِ هسیز اصلی را هٌحزف ٍ یا تِ سوت دلخَاُ سَق ه کٌذ، عوَم را درگیز خَد هی

شَد ٍ چِ تسا تاعث ًادیذُ گزفتِ شذى  ٍ ایجاد جذاتیت تزای دیذُ شذى است ٍ غفلت در هاّیت ٍ کارساسی آى تِ ٍضَح هشاّذُ هی

 شَد. هَارد هشاتِ کِ تسیار فصیح ٍ دلیك تِ هَضَع پزداختِ است، هی

( دعَت تعول شگاُ فزدٍسی هشْذداً استادیار گزٍُ علَم اجتواعی داًشگاُ فزدٍسی)دکتز هْذی کزهاًی اس جٌاب آلای  درّویي راستا،

 آهذُ است تادر ایي ًشست حضَر تْن رساًذ.

 کِ در هحَر گفت ٍ گَ ٍ طزح سَال اًجام هیپذیزد.درفضای الیَ تزگشار خَاّذ شذ ضوٌا تزگشاری تزًاهِ در تستز ایٌستاگزام 
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