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 ب. توضیحات برنامه سفر:

 تاریخی نیاوران )کاخ موزه(  -بازدیذ از مجموعه فرهنگی  -1

 ٍ قجیؼی جصاثیت ٍ ظیجبیی اظ کِ زاضز لطاض تْطاى ضوبل زض ّکتبض 11 حسٍز هسبحت ثِ ثعضگی ثبؽ زض ًیبٍضاى تبضیری ـ فطٌّگی هجوَػِ

  .ثبضس هی پْلَی ٍ لبجبض ّبی زٍضُ ثِ هتؼلك هجوَػِ ایي ثٌبّبی. ثبضس هی ثطذَضزاض فطاٍاًی تبضیری

 

 

 

 

 

 

 ذَز تبثستبًی تفطیحبت ثطای لبجبض ضبُ فتحؼلی. ثطگعیسًس ذَیص ییاللی البهت جْت ضا َّا ٍ آة ذَش هکبى ایي لبجبض ضبّبى اثتسا

 زضکٌبض. ثسبظًس هػفب ثبغی زاضت اهطٍظ اظ کوتط ثسیبض ٍسؼتی کِ تْطاى ضْط اظ ذبضج َّا ٍ آة ذَش ای هٌكمِ زض تب زّس هی زستَض

 ثبؽ ثَز ٍالغ ضٍستب ّوسبیگی زض کِ ًیعاضی جبی ثِ زاضت لطاض اهطٍظ ًیبٍضاى زض ٍ ضس هی ذَاًسُ «ثِ گُطزُ» یب« ٍی گُطزُ» کِ ضٍستبیی

 ًیع ضبُ هحوس. ضس هطَْض «ًیبٍضاى» ًبم ثِ ثؼسا کِ ًبهیسًس «آٍضاى ًی» ضا ضس ایجبز ًیعاض جبی زض کِ فتحؼلیطبُ ییاللی ثبؽ. سبذتٌس ضا

 زض کِ ثٌبیی آذطیي. سبذت ثبؽ ایي زض ضا «غبحجمطاًیِ کبخ »ضبُ ًبغطالسیي اٍ زًجبل ثِ ٍ کطز ثٌب ای سبزُ ٍ کَچک ثٌبی ثبؽ ّویي زض

  .است احوسضبّی کَضک ثِ هطَْض ضس سبذتِ ثبؽ ایي زض لبجبض زٍضاى
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 سجکی ثب ًیبٍضاى کبخ ٍ ضس ترطیت ثبؽ ایي کَچک ثٌبّبی اظ ثطذی زٍم، پْلَی حکَهت ظهبى زض

  .ضس سبذتِ اش ذبًَازُ ٍ ٍی سکًَت جْت هسضى

 

 کبخ سلكٌتی، ّبی لجبس ٍ پبضچِ هَظُ ٍ ًیبٍضاى اذتػبغی کبخ ضبهل کبخ هحَقِ اکٌَى

 هَظُ اذتػبغی، کتبثربًِ ًوب، جْبى هَظُ احوسضبّی، کَضک حَؾربًِ، هَظُ ٍ غبحجمطاًیِ

  .ثبضس هی ّب گلربًِ ٍ ّب کتیجِ ثبؽ ًیبٍضاى، کبخ اذتػبغی ذَزضٍّبی

 ٍ فطٌّگ ٍظاضت ثِ 1531 سبل زض ٍ ضس تسریط اًمالثی ًیطٍّبی تَسف کبخ ایي 1531 سبل زض

 هیطاث ػبلی آهَظش هطکع 1531 سبل زض. یبفت گطبیص ثبض اٍلیي ثطای ًیبٍضاى هَظُ کبخ 1533 سبل زض. ضس زازُ تحَیل اسالهی اضضبز

  .یبفت اذتػبظ پسطاى ذَاثگبُ ثِ آى جبًجی فؿبّبی ثؼس یکسبل ٍ ضس اًساظی ضاُ اذتػبغی هسضسِ هحل زض فطٌّگی

 .گطفت لطاض ػوَم ثبظزیس هؼطؼ زض ًیع( 1511) احوسضبّی کَضک ٍ( 1511) غبحجمطاًیِ کبخ ،(1513) ًوب جْبى هَظُ ثؼس سبلْبی زض

 بازدیذ از حسینیه جماران و منسل امام خمینی )ره( -2

 

 

 

 

 

 ٍ زهبًٍس زض کِ الجطظ ذَضزگیْبی چیي. یبثس هی گستطش زضت ٍ کَُ هفػل زض ٍ ضَز هی آغبظ تْطاى الجطظ، اضتفبػبت سلسلِ زاهٌِ اظ ، جوبضاى

 هی ًفس تْطاى ٍظز هی اضتفبػبت ّبی زاهٌِ حَاضی اظ کِ ًسیوی لكیف لكف ثِ ٍ اًس افکٌسُ آفتبة ضْط ثط سبیِ کٌٌس هی ضاست لس تَچبل

 تجسز ٍ سٌت آهیرتي زضّن ًطبًِ آى کًٌَی هؼوبضی چْطُ کِ است غفَیِ ػػط تْطاى ثبغستبًْبی اظ هبًسُ جبی ثِ هیطاث جوبضاى زُ. کطس

  .است

 زیَاضّبی ثب جوبضاى زُ لسیوی ثبفت جسیس هؼوبضی ثبضٍی ٍ ثطج ظاٍیِ اظ ّن ٌَّظ

 هَسیمی ًسین آى هطجط ٍ تٌگ ّبی کَچِ اظ ٍ آیس هی چطن ثِ کبّگلی ٍ سٌگی

 .ٍظز هی گَش ّبی پطزُ ثِ پطًسگبى آٍاظ

 01 تمطیجی هسبحت ثِ حیبقی ثب سبزُ آجطی سبذتوبى یک اهبم ای اجبضُ هٌعل

 هتػل اتبلی ثِ سبزُ، ای قبلچِ ٍ کبًبپِ یک ثب اهبم پصیطایی اتبق است، هطثغ هتط

 اهتیبظات اظ. زاز هی تطکیل ضا اهبم ّبی هاللبت ٍ ظًسگی هحل هجوَػِ کِ است

 ایي زض اهبم حؿطت استمطاض اظ ثؼس کِ ثَز جوبضاى حسیٌیِ ثب آى هجبٍضت ثیت ایي

 کِ گطزیس هتػل حسیٌیِ ثبلکي ثِ هَلت ضاّطٍی یک ٍسیلِ ثِ ذبًِ حیبت هٌعل،
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 هی هٌس ثْطُ حؿطت آى سبظ اًسبى ضٌّوَزّبی فیؽ ٍ هػبحجت ثطکت اظ جوبضاى حسیٌیِ زض حؿَض ثب ضثبًی ٍجَز آى ظیبضت هطتبلبى ّوَاضُ

 .ضسًس

 

 ّجطی 1533 سبل زض ٍ گطزیس ٍلف جوبضاًی اثطاّین سیس هطحَم اهلل آیت تَسف لوطی ّجطی 1713 سبل زض جوبضاى حسیٌیِ سبذتوبى

 .است ضسُ ثبظسبظی جوبضاى اّبلی ّوت ثِ ضوسی

 ٍلی ضس هی اًجبم ثبیس ایطبى البهت اظ پس آى گچکبضی اهط ٍ ثَز ثبظسبظی زست زض اهبم حؿطت البهت اظ لجل حسیٌیِ ایٌکِ ثِ تَجِ ثب

 .ذَاّس ًوی گچ ایٌجب ّستن، ظًسُ هي تب فطهبیٌس هی ٍ کٌٌس هی هربلفت السام ایي ثب اهبم حؿطت

 ٍ «الؼلیب ّی اهلل کلوة» ضَز هی گطَزُ اهبم هٌعل حیبـ ثِ ایَاى زض ضسُ ًػت زضة ٍ زاضز فبغلِ ظهیي سكح اظ هتط 7 حسٍز حسیٌیِ ایَاى

  .زاضتٌس هی ًگبُ ضا ایطبى جسن زیگطی ٍ ضٍح یکی کِ ثَزًس گبّی تکیِ زٍ اهبم حؿطت غٌسلی

 آى، کفپَش ٍ کطزُ حفظ ضا ذَز سبزگی اهبم اسطاض ثِ هطجک ٍ ضکل لَسی زض ٍ ّب پٌجطُ ثب سبل 101 حسٍز لسهت ثب جوبضاى حسیٌیِ

 .است هطزهی ًصٍضات هحل اظ ظیلَّبیی

 )زاضآثبز(ایطاى ٍحص حیبت ٍ قجیؼت هَظُ زضثبضُ -3

 

 ّبیی پژٍّص ٍ هیساًس آى  تَسؼِ ٍ جبهؼِ ذسهت زض اًتفبػی غیط اّساف ثب زائوی ًْبزی ضا ّب هَظُ کِ  ، ایکَم تؼطیف ثِ تَجِ  ثب

 ، هكبلؼِ هٌظَض ثِ ٍ هیسبظز هٌتطط ، آٍضز هی ّن گطز ضا ضَاّس ایي ، زّس هی اًجبم  ظیست هحیف ٍ ثطط هبزی ضَاّس هَضز زض ضا

 ًوبیص ثِ ثط ػالٍُ زاضز لػس قجیؼی تبضید هَظُ یک ثؼٌَاى ًیع زاضآثبز هَظُ هیسّس، لطاض ّوگبى اذتیبض زض تحمیك ٍ آهَظش

 کلیِ زض ػلوی ّیئت تطکیل ثب ضا ذَز تحمیمبتی ٍ آهَظضی ّبی ثرص زاضز، سطگطهی ٍ تفطیحی جٌجِ ثیطتط کِ ّب ًوًَِ گصاضتي

 .ًوبیس تمَیت ٍ زازُ گستطش هَظُ اّساف ثب هطتجف ّبی ترػع ٍ ّب ظهیٌِ

 ضبهل هبًسُ جب ثِ ّبی هیطاث کِ هَؾَع ایي لجَل ثب لصا

 قجیؼی هیطاث ٍ است قجیؼی ٍ تبضیری ، فطٌّگی هیطاث

 .ثبضس هی ثطذَضزاض سبلِ هیلیَى غس چٌس لسهت اظ کطَضهبى

 –ػلوی ّبی سبذت ظیط اضتمب ثب زاضین آى لػس ًیع هب

 هلی هَظُ ثِ ضا هَظُ قجیؼی، ػلَم ّبی ظهیٌِ زض تحمیمبتی

 ٍ پبیگبُ یک ػٌَاى ثِ ٍ ًوَزُ تجسیل ٍحص حیبت ظهیٌِ زض

 .ًوبیین هؼطفی جْبى ٍ ایطاى ثِ تحمیمبتی – ػلوی هطجغ

 ثطضسی ٍ هكبلؼِ قجیؼی تبضید ّبی هَظُ ٍظیفِ هْوتطیي

 ثِ ٍ آهَظش قطیك اظ زاًص ایي اًتمبل ٍ قجیؼی هیطاث

 افعایص جْت زض ًگْساضی لبثل ّبی ًوًَِ گصاضزى ًوبیص
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 .است آًْب اظ حفبظت ثِ تطَیك ٍ هطزم هحیكی ظیست زاًص

 جولِ اظ قجیؼی ٍ اًسبًی تبضید ثِ ػاللِ افعایص ، ّستٌس قجیؼی ّبی ًوًَِ گیطًسُ ثط زض کِ ، ّب هجوَػِ ایي پیسایص زالیل اظ

 زض کِ ثیٌی شضُ هَجَزات سبیط ٍ ّب ثبکتطی جبًَضاى، گیبّبى، اظ ظًسُ هَجَزات توبم هؼٌبی ثِ ٍحص حیبت .است ثَزُ ٍحص حیبت

 .کٌٌس هی ظًسگی ذَز قجیؼی هحیف

 کِ است اضظش ثب قجیؼی ّبی ظیستگبُ اظ ذبظ اللیوی ضطایف ٍ ّب ثلٌسی ٍ پستی ّب، ذَضزگی چیي ظیبز، ٍسؼت ػلت ثِ هب کطَض

 ضسُ هَجت ٍیژُ اللیوی ضطایف ایي .است زازُ جبی ذَز زل زض ضا جبًَض ٍ گیبّی ٍحص حیبت اظ ًظیطی ثی ٍ هتٌَع ّبی گًَِ

 110 ذعًسُ، گًَِ 750 حسٍز پطًسُ، گًَِ 311 اظ ثیص ثطگیطًسُ زض جبًَضی گًَِ 1101 حسٍز ، گیبّی گًَِ 1111 حسٍز تب است

 هی ازاهِ ذَز ظیست ثِ هحیف ایي زض هْطگبى ثی اظ تَجْی لبثل تؼساز ٍ زٍظیست گًَِ 77 پستبًساضاى، گًَِ 110 هبّی، گًَِ

 لطاض اًمطاؼ ذكط هؼطؼ زض ّب گًَِ اظ تؼسازی جبًَضاى ٍ گیبّبى ایي هیبى اظ کِ  است ؾطٍضی اهط ایي ثِ تَجِ چٌس ّط .زٌّس

 .زاضز

 الوللی ثیي ضَضای ػؿَیت ث1513ِ سبل زضزاضآثبز  هَظُ

 سبظهبى اضتجبقبت ٍ آهَظش کویسیَى ٍ( ICOM)  ّب هَظُ

 زض ٍ آهس زض( IUCN-CEC) قجیؼت اظ حفبظت جْبًی

 .  پیَست ًیع ایٌتطًت جْبًی ضجکِ ثِ سبل ّویي

 هتؼسز ّبی ثرص زض ایطاى ٍحص حیبت ٍ قجیؼت هَظُ

 سبلي زض ٍ است ایطاى هتٌَع ظیستی ّبی ًوًَِ ًوبیطگط

 جًَسگبى، ذطگَضْب، ضبهل پستبًساضاى ضاستِ پٌج آى ّبی

 زض ذبًَاز15ُ زض سوبى ظٍج فطزسوبى، گَضترَاضاى،

 ذطسْب، سبًبى، سگ هَش، سٌجبة، ذطگَش، ثطگیطًسُ

 گبٍسبًبى، گَظى، االؽ، ٍ است سبًبى، گطثِ کفتبض، ضاسَ،

 . است گصاضتِ ًوبیص ثِ ضا هَجَزات اظ گًَِ 73 اظ ثیص ّب فک ٍ ذَکْب

 آهسُ زض ًوبیص ثِ هَظُ ّبی سبلي زض ایطاى زض ضسُ ضٌبسبیی پطًسُ گًَِ 311 حسٍز هجوَع اظ پطًسُ گًَِ 133 ثط افعٍى ّوچٌیي

  .است ایطاى ضسُ هٌمطؼ ثجط پَست ضسُ اؾبفِ هَظُ جبًَضی هجوَػِ ثِ کِ کویبثی ٍ تَجِ لبثل ّبی ًوًَِ اظ. است


