بسوِ تعالی
طرح سفر یکرٍزُ تْراًگردی94
(باغ هَزُ دفاع هقذس /اهام زادُ 5تي لَیساى/باغ پرًذگاى)
الف .برًاهِ سفر:
ردیف

زهاى

برًاهِ

1

تجوع در داًشگاُ ٍ حرکت از درب جٌَب (شوارُ )3

08:00 - 8:30

2

بازدیذ از باغ پرًذگاى (پارک لَیساى)

09:00 – 11:15

3

زیارت اهام زادُ 5تي لَیساى ٍ ادای فریضِ ًواز

11:30 - 12:30

4

صرف ًاّار در رستَراى پایتخت ٍاقع در هحلِ عباس آباد

13:00 - 14:00

5

بازدیذ از باغ هَزُ دفاع هقذس ٍاقع در هحلِ عباس آباد

14:15 - 16:30

6

حضَر در داًشگاُ ،درب جٌَب (شوارُ )3

17:00 - 17:30

تَضیحات

ب .تَضیحات برًاهِ سفر:
 -1بازدیذ از باغ پرًذگاى تْراى (پارک لَیساى)؛
دس ؿٕاَ ؿشق تٟشاٖ ،دس دَ جِٛ ٍُٙیضاٖ تٟـتی تا ٔؼاحت ٞ 23ىتاس تشای پش٘ذٌاٖ ػاخت ٝؿذ ٜاػت و ٝدیدنی اػت .لذْ صدٖ دس باغ
پرندگان تهران دس حاِی و ٝوثه ٞا  ٚجٛج ٝغاصٞا تا ا٘ؼاٖ ٍٕٞاْ ؿ٘ٛذ تؼیاس ٞیجاٖ اٍ٘یض  ٚآسأؾ تخؾ ٔی ٕ٘ایذ.
باغ پرندگان تهران دس  2فاص عشاحی ؿذ ٜاػت .فاص ا َٚو ٝدس ػاَ  1332ت ٝتٟش ٜتشداسی سػیذ ٜاػت ت٘ ٝاْ "دؿتچش" ٘اْ ٌزاسی ؿذ ٜاػت
 ٚؿأُ پش٘ذٞ ٜایی اػت و ٝدس لفغ ٍٟ٘ذاسی ٔیـ٘ٛذ  ٚیا تٛاٖ پشٚاص ٘ذاس٘ذ .فاص د ْٚؤ ٝؼاحتی وٕتش اص فاص ا َٚداسد دس ٔحذٚد ٜؿٕاِی دس
حاَ احذاث اػت " ٚآتچش" ٘اْ داسد .ایٗ فاص ؿأُ پش٘ذٌا٘ی اػت و ٝلاتّیت پشٚاص داس٘ذ  ٚاحتٕاال ٔـات ٝآ٘چ ٝدس تاؽ پش٘ذٌاٖ اكفٟاٖ ٚجٛد
داسد تٛػظ تٛس اص خشٚج پش٘ذٌاٖ اص آٖ جٌّٛیشی خٛاٞذ ؿذ.

فضای تىش عثیؼت باغ پرندگان تهران ،و ٝدس ػاخت آٖ اص عثیؼی تشیٗ اتضاس ٘ظیش ػ ٚ ًٙچٛب ٘ ٚی  ٚپٛؿاَ اػتفاد ٜؿذٕ٘ ٜای صیثا ٚ
خاعش ٜاٍ٘یضی سا تٚ ٝجٛد آٚسد ٜو ٝسٍٞزساٖ تشجیح ٔی دٙٞذ ٞش اص ٌاٞی سٚی ٘یٕىت ٞای چٛتی یا آالچیك ٞای تاؽ تیاػایٙذ  ٚاص تٕاؿای
یىی اص مکانهای دیدنی تهران ِزت تثش٘ذ.
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اص ؿاخلٞ ٝای باغ پرندگان تهران عشاحی صیثا ٙٔ ٚحلشت ٝفشد ٔحٛع ٝتاؽ اػتٔ .حٛع ٝباغ پرندگان تهران سا ٔؼیشٞای ػٍٙفشؽ ؿذٜ
و ٝتٛػظ دسختاٖ ٞ ٌُ ٚای صیثایی آریٗ ؿذ ٜاػتٔ .ؼیشٞای پیچ دس پیچ تٕٞ ٝشاٙٔ ٜاظشی پٛؿیذ ٜؿذ ٜاص ٌُ  ٚػثض ،ٜآالچیك ٞای صیثا،
آتـا سٞا  ٚتشوٞ ٝای وٛچه  ٚتضسٌی و ٝدس تاؽ سٚاٖ اػت ،پُ ٞای چٛتی صیثا  ٕٝٞاص ٚیظٌی ٞایی اػت و ٝباغ پرندگان تهران سا ت ٝیىی اص
جاهای دیدنی تهران تذَ وشد ٜاػت.

تا ٚسٚد تٔ ٝحٛع ٝتاؽ اِٚیٗ چیضی و ٝجّة تٛجٔ ٝیىٙذ ؿایذ ایٗ عٛعی ٞای ػخٞ ٍٛٙؼتٙذ و ٝت ٝؿٕا خٛؽ آٔذ ٔی ٌٛیٙذ .پش٘ذٌا٘ی ٘ظیش
وثٛتش ،عٛعی ،والؽ ،خشٚع ،فٙج  ...ٚدس ایٗ ٔحٛع ٝلشاس ٌشفت ٝا٘ذ.
دس ؿٕاِی تشیٗ لؼٕت باغ پرندگان تهران ٌٞ ٝ٘ٛایی اص ػماب ٞا و ٝتش سٚی دسختاٖ تٙٔٛٙذ أا تی ؿاخ٘ ٝـؼت ٝا٘ذ خٛدٕ٘ایی ٔی وٙٙذ.
تشخی ٌٞ ٝ٘ٛای الؿخٛس  ٓٞدس ایٗ لفغ و ٝتضسٌتشیٗ لفغ تاؽ اػت ت ٝچـٓ ٔیخٛس٘ذ.
دس لؼٕت ٔیا٘ی باغ پرندگان تهران پش٘ذٌا٘ی ٘ظیش لشلا ،َٚعاٚٚع ،پّیىاٖ ،فالٔی ...ٚ ٍٛٙلشاس ٌشفت ٝا٘ذ .ایٗ ٔحذٚد ٜتٛػظ آتـاسٞا  ٚتشوٝ
ٞای تضسٌی و ٝاص تاالدػت تاؽ آتٍیشی ٔی ؿ٘ٛذ احاع ٝؿذ ٜاػت ٙٔ ٚظش ٜتؼیاس صیثایی سا ایجاد وشد ٜاػت.
دس ٔحذٚد ٜجٛٙتی تاؽ  ٓٞپش٘ذٌاٖ ٘اْ آؿٙایی  ٓٞچ ٖٛاسدن ،لٛی ػیا ٚ ٜػپیذ ،غاص  ...ٚت ٝچـٓ ٔی خٛس٘ذ .یىی اص صیثاتشیٗ كحٞ ٝٙایی وٝ
ٕٔىٗ اػت دس ایٙجا تثیٙیذ ؿٙا وشدٖ لٞ ٛای صیثا دس وٙاس یىذیٍش اػت.

 -2زیارت اهام زادُ 5تي لَیساى ٍ ادای فریضِ ًواز
أأضاد ٜپٙج تٗ ٔشلذ پٙج تشادس اػت و ٝتش تاالی تپٝای دس ِٛیضاٖ تٟشاٖ لشاس داسد .آٖٞا ٍٕٞی پؼشاٖ ؿیج ،فشص٘ذ واظٓ ،فشص٘ذ حضشت
ػجاد(ع) أاْ چٟاسْ ؿیؼیاٖ ٞؼتٙذ .تٙای أأضاد ٜتاسیخ  130ػاِ ٝداسد  ٚداسای تمؼٝای چٟاسٌٛؽ تا پٛؿؾ ٌٙثذی اػت.
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 -3دربارُ صرف ًاّار (رستَراى پایتخت /خیاباى شْیذ بْشتی)
ٞش خا٘ٛاد ٜدس وٙاس ٕٞذیٍش دس ٔحیغی دِٙـیٗ  ٚصیثا ،تا أىاٖ ػفاسؽ غزا تیٗ ؿؾ ٘ٛع غزا سا تٕٞ ٝشا ٜػاالد فلُٛ٘ ،ؿیذ٘ی دِخٛاٚ ٜ
ٔاػت ٔٛػیش سا خاٞذ داؿت .غزاٞا ؿأُ :چّٛجٛجٔ ٝجّؼی ،چّٛوثاب وٛتیذ ،ٜتالاِی پّ ٛتا ٔشؽ ،صسؿه پّ ٛتا ٔشؽ  ٚغزاٞای سطیٕی ؿأُ
ؿٙیؼُ ٔشؽ تذ ٖٚتش٘ج  ٚفیّٔ ٝشؽ ػٛخاسی تذ ٖٚتش٘ج خٛاٞذ تٛدٕٞ ،چٙیٗ تؼذ اص ٘اٞاس اص ٕٟٔا٘اٖ تا چای پزیشایی ٔی ؿٛد.
سػتٛساٖ پایتخت دس خیاتاٖ تٟـتی ،لثُ اص ٔیذاٖ تختی لشاس داسد .ػفاسؽ غزا دس فشْ حثت ٘اْ ا٘جاْ ؿذٕٟٔ ٚ ٜا٘ذاس دس ػش ٔیض ٔحُ اػتمشاس
پزیشایی خٛاٞذ وشد.
 -4بازدیذ از باغ هَزُ دفاع هقذس (هحلِ عباس آباد)
ٔغاِؼات اِٚی ٝپشٚطٛٔ ٜص ٜدفاع ٔمذع دس آرس ٔا 1333 ٜآغاص ؿذ  ٚعشح اِٚی ٝعی جّؼات ٔتؼذد تا ٔذیشیت ؿٟشی اسصؿٟای دفاع ٔمذع ٚ
ػتاد وُ ٘یشٞٚای ٔؼّح دس فشٚسدیٗ  34ت ٝتاییذ سػیذ  ،ؿٛسای اػالٔی ؿٟش تٟشاٖ ،تٙیاد آحاس  ٚحفظ  ٚػاختاس ٔذسیشیت ،عشح  ٚاجشا
ٔـخق ٌشدیذ.
ػپغ عشاحی ٔٛص ٜدفاع ٔمذع تٔ ٝؼاتمٌ ٝزاؿت ٝؿذ ٌ 250 ٚش ٜٚدس ٔؼاتم ٝؿشوت وشد٘ذ و ٝاص آٖ تیٗ  42احش ت ٝدتیش خا٘ ٝتحٛیُ  ٚجٛایض
تشٌضیذٌاٖ دستاسیخ  34/3/23عی ٔشاػٓ ٚیظ ٜای تا حضٛس ؿٟشداس ٔحتشْ تٟشاٖ ،سیاػت ٔحتشْ ؿٛسای اػالٔی ؿٟش تٟشاٖ  ٚسیاػت ٔحتشْ
تٙیاد حفظ آحاس ٘ ٚـش اسصؿٟای دفاع ٔمذع اٞذا ؿذ.

ٔٛص ٜدفاع ٔمذع  ٚتشٚیج فشٔ ًٙٞـمأٚت ت ٝػـٛٙاٖ ٔحّی تشای اسائ ٝتخؾ ا٘ذوی اص حٕاػّٔ ٝت غیٛس ایشاٖ دس دٚساٖ ا٘مالب  ٚدفاع ٔمذع
دس وٙاس ٔجٕٛػٞ ٝای تضسي فشٍٙٞی ؿٟش ٘ظیش تاؽ وتاب تٟشاٖ ،وتاب خاّ٘ٔ ٝی  ،فشٍٙٞؼتاٖ ٞای جٕٟٛسی اػالٔی  ،تاؽ ٙٞش ،تٟشاٖ ػشای
لشآٖ ٔ ٚلالی تضسي تٟشاٖ ت ٝػٛٙاٖ لغة فشٍٙٞی ؿٟش تٟشاٖ لشاس ٌشفت ٝاػت .
 اسائ ٝی ٔحتٛا ،سٚح حٕاػی ٔ ٚؼاسف دفاع ٔمذع دس لاِة فٙاٚسی ٞای ٘ٛیٗ اػٓ اص ٕ٘ایـی  ،تؼأّی  ٚتّفیمی .-

أىاٖ سٚصآٔذی  ٚپٛیایی دس تِٛیذ ػٙاسیٞٛای ٔختّف تش اػاع ٔفاٞیٓ ٌشا٘مذس دفاع ٔمذع تا اػتفاد ٜاص كذٞا ٕ٘ایـٍش
ٔجٟض ت ٝویٛػه ٞای اعالػاتی تا أىاٖ كفحات ٕ٘ایؾ ِٕؼی تشای دسیافت اعالػات تذلیك ؿذٔ ٜشتٛط ت ٝتاسیخ ؿفاٞی دٚساٖ
دفاع ٔمذعٔ ،ؼتٙذ تٌ ٝفتاس فشٔا٘ذٞاٖ ٞـت ػاَ دفاع ٔمذع ٕٞ ٚچٙیٗ اػٙاد ٔؼتثش ّٔی  ٚتیٗ إِّّی

-

فضای ٔفشح ٔ ٚـجش ٞ 13ىتاسی تا أىا٘ات ٚیظ ٜتشای پزیشایی ٌ ٚزساٖ اٚلات فشاغت

-

ٕ٘ایـٍاٞ ٜای ٔتؼذد آحاس ٙٞشی  ٚفشٍٙٞی ٔشتثظ تا دفاع ٔمذع

-

تٟشٌ ٜیشی اص یه پایٍا ٜداد( ٜدیتاػٙتش) ٔجٟض  ٚپشظشفیت تشای رخیشٍ٘ ٚ ٜاٞذاؿت اعالػات  ٚاػٙاد دفاع ٔمذع اػٓ اص ػىغ،
فیّٓ ٔ ،اِتی ٔذیأ ،ذاسن  ٚاػٙاد٘ ،مـ.... ٚ ٝ

-

ػاخت ٔؼجذ جأغ خشٔـٟش دس اتؼاد ٚالؼی ت ٝػٛٙاٖ ٕ٘اد ٔمأٚت ٔشدْ ؿشیف ایشاٖ اػالٔی
ػأاٖ دٞی ٚیظ ٜتشای ٌزس جا٘ثاصاٖ ٔ ٚؼّٛالٖ حشوتی دس وّی ٝفضاٞای سٚتاص  ٚتؼتٝ
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 اػتفاد ٜاص آحاس ٙٞشی ٙٞشٔٙذاٖ ایشا٘ی تا تاصػاصی تخـی اص سٚیىشدٞای ٔختّف دفاع ٔمذع ؿأُ :تخـی اص یه ٔحّ ٝدس ؿٟش خشٔـٟش
تخـی اص پاالیـٍا ٜآتاداٖ تا اػتفاد ٜاص لغؼات اكّی
ػٍٙشٞای سصٔٙذٌاٖ دس الّیٓ ٞای ػشدػیش ٌ ٚشٔؼیش جثٞ ٟٝا  ٚتاصػاصی حضٛس سصٔٙذٌاٖ اػالْ دس ایٗ ػٍٙشٞا
 ٚجٛد وتاب خا٘ ٝتخللی دفاع ٔمذع تا تیؾ اص یاصدٞ ٜضاس ػٛٙاٖ وتاب  ٚتجٟیض آٖ ت ٝػٛٙاٖ وتاب خا٘ ٝاِىتش٘ٚیىی دفاع ٔمذعأىاٖ ٍٟ٘ذاسی یادتٛدی اص ٞ 240ضاس ؿٟیذ تضسٌٛاس دفاع ٔمذع ٕ٘ ٚایؾ دائٕی آٖ ٞا دس تاالس پشٚا٘ٞ ٝا
-

تضسٌذاؿت ٕ٘ ٚایؾ اتؼاد ص٘ذٌی  ٚحٕاػٞ ٝای فشٔا٘ذٞاٖ ؿٟیذ  ٚؿاٞذ دفاع ٔمذع دس تاالس پشٚا٘ٞ ٝا ایجاد ٔىا٘ی تشای ٘ـؼت
ٞای دائٕی پیـىؼٛتاٖ دفاع ٔمذع

 ٕ٘ایـی اص حٕاػ ٝدفاع ٔمذع اص آغاصیٗ سٚصٞای ؿىُ ٌیشی ا٘مالب ؿىٕٙٞٛذ اػالٔی  ،تٟاجٓ  ،دفاع  ٕٝٞجا٘ث ، ٝػّٕیات افتخاسآفشیٗ سصٔٙذٌاٖ اػالْ  ،تضسٌذاؿت ٘اْ  ٚیاد ؿٟذاء  ،جا٘ثاصاٖ  ،آصادٌاٖ ٔ ،فمٛداِجؼذٞا ٘ ٚیشٞٚای ٘ظأی  ٚغیش٘ظأی دسٌیش دس
ج ٚ ًٙاسائ ٝدػتاٚسدٞای ایٗ حٕاػٝ
 ٕ٘ایؾ  ٚاسائ ٝكحٞ ٝٙای دفاع ٔمذع  ٚتلاٚیش سصٔٙذٌاٖ  ٚؿٟذاء دس فضای تاص ٔٛص ٜتا كفحات ٕ٘ایـٍش تضسيأىا٘ات ٚیظ ٜتشای تاصدیذ وٙٙذٌاٖ خاف :
 اػتفاد ٜاص اتضاس كٛتی تشای تٛضیح تاالسٞا تا أىاٖ صتاٖ فاسػی  ٚتیٍا٘ ٝتشای اػتفاد ٜفشدی ٌ ٚشٞٚی
 تٟشٌ ٜیشی اص ٔتشجٕیٗ صتاٖ ٞای خاسجی تشای ٕٞشاٞی اتثاع تیٍا٘ ٝت ٝكٛست ا٘فشادی یا ٌشٞٚی
 أىا٘ات ٚیظ ٜتشای ا٘ٛاع ٔؼّٛالٖ جؼٕی اص تاالسٞای ٔٛصٜ
-

ٕ٘ایؾ ادٚات صسٞی اغتٙأی اص استؾ تؼج تا اسائ ٝتؼضی واسوشدٞای آٖ دس ٔحٛع ٝی ٔٛصٜ

-

ٕ٘ایؾ ٛٞاپیٕاٞای ؿىاسی  ،ػثه  ٚفٛق ػثه

-

ٕ٘ایؾ ٔٛؿه ٞای صٔیٗ ت ٝصٔیٗ ت ٝواسٌیشی ؿذ ٜدس ج ًٙؿٟشٞا

-

ٕ٘ایؾ ٛٞاپیٕاٞای تذ ٖٚػش٘ـیٗ ت ٝواسٌیشی ؿذ ٜدس دفاع ٔمذع

-

تٟشٌ ٜیشی اص آخشیٗ أىا٘ات فٙاٚسی اعالػات دسصٔیٔ ٝٙذیشیت استثاط تا ٔخاعة ٔ ،ذیشیت دا٘ؾ ٌ ٚشدؽ اعالػات دس ٔٛصٜ

-

أىاٖ ٕ٘ایؾ آخشیٗ دػتاٚسدٞای ػّٕی ٘ ٚظأی ٘ظاْ ٔمذع جٕٟٛسی اػالٔی  ٚت ٝسٚص ؿ٘ٛذ.ٜ

-

یادٔاٖ ؿٟذای ٌٕٙاْ
هذیریت ارتباطات فرٌّگی ٍ اجتواعی
داًشگاُ علن ٍ صٌعت ایراى
هْر 1394
4

