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 ستبد هشکضی سبصهبى داًطجَیبى مجری طرح:

 

 ٍلبیغ اتفبلیًِطشیِ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 افضایص سطح آگبّی ّبی فشٌّگی ٍ اجتوبػی داًطجَیبى

 دس لبلجی هکتَة ٍ هٌظن هؼشفی اّذاف ٍ فؼبلیت ّبی سبصهبى داًطجَیبى ثِ داًطجَیبى 
 

  : صه طرحخال

طورِ سا ثرِ اًمراة اسراهی ٍ     دس فضبی سیبسی ٍ اجتوبػی کًٌَی جبهؼِ ٍ داًطگبُ ٍ دس فضبیی کِ افرشا  ّرب ٍ تفرشیا ّرب ثیطرتشیي ل     

ْبی آى ثبالخص جٌجص داًطجَیی ٍاسد کشدُ است، ضبیذ ثب گشدآٍسی جوؼی اص داًطجَیبى کِ ًسجت ثِ گزضتِ، حبل ٍ آیٌرذُ ایري   آسهبً

ًذ ٍ اًتطبس هطبلجی دس حذ تَاى ثشای ثبصگشداًذى فضبی داًطجَیی هطلَة سبل ّبی لجل ثِ داًطگبُ کبسی سا ّش چٌرذ  جٌجص دغذغِ داس

ضوبسُ، ثِ جشات هی تَاى ایي ًطشیِ سا جرذیتشیي   48اًتطبس سبل فؼبلیت ًطشیِ ٍلبیغ اتفبلیِ ٍ  4اکٌَى پس اص حذٍد  کَچک اًجبم داد.

، هحوذدٍستبى کبظوی، آلبیادٍاس خَد،  ( داًطگبُ فشدٍسی ٍ حتی ضشق کطَس داًست کِ ثب صحوبتًطشیِ داًطجَیی )فشٌّگی اجتوبػی

طری ضروبسُ ّربی گزضرتِ،      تین لجلی ًطشیِالصم ثِ رکش است تاش ّبی  ثذیي هشحلِ سسیذُ است. ٍ هحوذیبى یبٍسی ّب ٍ خبًن لذیشی

ًفرش   70طگبُ ّبی فشدٍسی، ػلَم پضضکی ٍ فشٌّگیبى ٍ جزة ثریص اص  ػاٍُ ثش گستشش ًفَر سبصهبى داًطجَیبى دس ثیي داًطجَیبى داً

ثِ ػٌَاى ّوکبس ًطشیِ، هٌجش ثِ کست افتخبسات هتؼذدی دس جطٌَاسُ ّبی داًطگبّی ٍ هلی ًطشیبت ضرذُ اسرت، اص جولرِ کسرت سرِ      

ٍ کسرت چْربس    94دس اسرفٌذ   9 هلری تیترش  دس جطٌَاسُ جبیضُ ٍ ّوچٌیي سِ  94دس آرس  تٌذیس دس جطٌَاسُ ًطشیبت داًطگبُ فشدٍسی

 96تٌذیس دس جطٌَاسُ ًطشیبت داًطگبُ فشدٍسی دس ثْوي  9ٍ کست  95دس آرس  تٌذیس دس جطٌَاسُ ًطشیبت داًطگبُ فشدٍسی

ضوبسُ ش تین اجشایی ٍ ًَیسٌذگبى ًطشیِ، سؼی خَاّین کشد تب دس سبل آیٌذُ گستش ثب تَجِ ثِ تَسم ثسیبس صیبد هبُ ّبی گزضتِ، ػلیشغن

 لطغ ًطشیبت داًطجَیی ٍ ثرِ صرَست ترک سًر      دس صفحِ 12صفحبت سا کبّص دادُ ٍ ثش کیفیت هطبلت ثیفضایین. لزا اًتطبس ًطشیِ دس 

 حرذالل ( 98)خشداد  97 –98تحصیلی  سبل پیص ثیٌی هی ضَد تب پبیبى هتصَس خَاّذ ثَد. ٍ ّش دٍ ّفتِ یکجبس  )فما طشح جلذ سًگی(

الصم ثرِ رکرش اسرت ایري ًطرشیِ ػراٍُ ثرش         آهبدُ ٍ چربح گرشدد.   )ثب احتسبة ٍیژُ ًبهِ داًطجَیبى جذیذالَسٍد( ِضوبسُ اص ایي ًطشی 15

هطبثك ثب لَاًیي سسوی داًطگبُ فشدٍسی ٍ تحت ًظبست ّیئرت  ّوچَى گزضتِ هاحظبت جْبدداًطگبّی، هبًٌذ سبیش ًطشیبت داًطجَیی 

   ًظبست ثش ًطشیبت داًطجَیی فؼبلیت خَاّذ کشد.
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