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 دفتز داًطگبُ فزٌّگیبى مجری طرح:

 

 اعتیبد در هذارس عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًبهِ       گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ّبی پیطگیزی آى آگبّی بخطی بِ داًطجَ هعلوبى در خصَظ هعضل اعتیبد در هذارس ٍ راُ

 ی اس آىبزرسی عَاهل جبهعِ ضٌبسی هیشاى ضیَع اعتیبد در هذارس ٍ راُ ّبی پیطگیز

 

 : خالصه طرح

ّثبی   هصزف هَاد هخذر در جبهعِ هب یکی اس هعضالت اجتوبعی است کِ ّوَارُ هحل ًگزاًی هزدم ٍ هسئَالى بَدُ ٍ بزای حل آى بحث  

سبس  هختلفی صَرت گزفتِ ٍ راّکبرّبی هتفبٍتی اًذیطیذُ ضذُ است. اهب یکی اس هسبئل پیزاهَى هَاد هخذر کِ چٌذیي سبل است حبضیِ

درصذ  00آهَساى است. اس اًجب کِ بیص اس  ضَد، ببال رفتي آهبر اعتیبد در هیبى داًص ّبی فزاٍاًی پیزاهَى آى سدُ هی ضذُ ٍ حزف ٍ حذی 

ّب پس اس هحیط خبًَادُ بیطتزیي ٍقثت خثَد را    سبلِ کطَر در حبل تحصیل ّستٌذ ٍ هذرسِ هحیطی است کِ آى 11تب  10اس ًَجَاًبى 

پذیزًذ، بزرسی هیشاى هصزف دخبًیبت بِ طَر کلی ٍ اعتیبد بِ طَر خبظ در هیبى  کٌٌذ ٍ تبثیز سیبدی اس آى هحیط هی در آًجب سپزی هی

سبل کبّص یبفتِ ٍ ایي بِ هعٌبی بثبس   13ّب حبکی اس آى است کِ سي اعتیبد بِ  آهَساى اّویت سیبدی دارد. ّوچٌیي، بزخی گشارش داًص

ُ    ضذى پبی اعتیبد بِ هذارس است. اس ّثبی   ایي رٍ، دفتز سبسهبى داًطجَیبى در داًطگبُ فزٌّگیبى درًظز دارد تثب ًطسثتی در خصثَظ را

دکتر حسیه اکبری )عضً َیئت علمی گريٌ علًم اجتمبعی داوشگبٌ فرديسی مشهُ،   پیطگیزی اس اعتیبد در هذارس بب حضثَر  

کِ در آیٌثذُ ًشدیثد در هثذارس هطثبَل بثِ تثذریس       بزگشار کٌذ ٍ داًطجَ هعلوبًی  رئیس اوجمه جبمعٍ شىبسی خراسبن رضًی(

در سبلي کٌفزاًس پزدیس ضْیذ  19اردیبْطت هبُ سبل  12ّبی پیطگیزی اس آى، آضٌب کٌذ. ایي بزًبهِ  خَاٌّذ ضذ را بب ایي هعضل ٍ راُ

 بْطتی هطْذ بزگشار خَاّذ ضذ ٍ حضَر بزای عوَم آساد است.
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