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 کبًَى کتبة ٍ کتبثخَاًی  مجری طرح:

 

 هسبثمبت کتبثخَاًی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 هطبلعِ در ثیي داًطجَیبى  تمَیت رٍحیِ

 ّبی هطزح دًیب آضٌبیی داًطجَیبى ثب کتبة
 

 : خالصه طرح

ّبی  ّب ٍ سهیٌِاعتال ٍ ضکَفبیی ٍ گستزش استعذادطگبّی، تالش در راستبی اس آًجب کِ یکی اس اّذاف سبسهبى داًطجَیبى جْبد داً

در جْت کبًَى کتبة ٍ کتبثخَاًی هطبلعِ در ضزایط کًٌَی جبهعِ، ذ ٍ ًیش ثب تَجِ ثِ اّویت هسئلِ ثبض فزٌّگی در سطح داًطگبُ هی

لعِ در ثیي داًطجَیبى ٍ ًیش هعزفی خَد در ثیي الطبر هطب ًگیشُّبی هطبلعبتی، افشایص ا رسیذى ثِ ایي اّذاف ٍ ًیش ضکل گیزی حلمِ

دٍاسدُ  کزدُ است. ایي طزح ضبهل هطبلعِ هختلف داًطجَیبى، الذام ثِ ثزگشاری سلسلِ هسبثمبت کتبة خَاًی ّوزاُ ثب ًمذ ٍ ثزرسی 

 در دٍ ثخص عوذُ ٍُ، دٍ هسبثمِ( ّز هبدٍ ّفتِ ) سهبًی ثبضذ کِ ثب فبصلِ ٍاًطٌبسی، فلسفِ، ٌّز ٍ تبریخ هیّبی ر کتبة در سهیٌِ

. در پبیبى ّز هسبثمِ، ثِ لیذ لزعِ خَاّذضذ داستبى ٍ کتت ًظزی ثب هَضَعبت فَق الذکز در دٍ داًطگبُ علَم پشضکی ٍ فزدٍسی، ثزگشار

د. ضَ ثِ ٍی اّذا هیضَد ٍ هجلػ صذ ّشار تَهبى ثي خزیذ کتبة،  اًذ، یک ًفز اًتخبة هی اس ثیي ًفزاتی کِ پبسخ کبهل ثِ سَاالت دادُ

ضَد. در اداهِ لیست کتت هَرد ًظز ثزای  ّبی ضزکت کٌٌذگبى، تَسط تین ثزگشاری هسبثمبت اًجبم هی طزاحی سَاالت ٍ تصحیح پبسخ

 د.ضَ استفبدُ در هسبثمبت، ارائِ هی

 جی.دی. سلیٌجز ، ًَضتًِبتَر دضت

 ادگبر لَرًس دکتزٍف ، ًَضتِرگتبین

 آسیسد هبضبدٍ، ًَضتِ ثبسخبطزات پس اس هزگ ثزاس کَ

 جعفز هذرس صبدلی ، ًَضتِگبٍ خًَی

 هْسب هحت علی، ًَضتِ ًگزاى ًجبش

 ساد کٌن، ًَضتِ سٍیب پیز چزاغ ّب را هي خبهَش هی

 سیگوًَذ ثبٍهي عطك سیبل، ًَضتِ

 سیٌتیب فزیلٌذ اهب آیب ایي ٌّز است؟، ًَضتِ

 سیگًَذ فزٍیذ ّبی آى، ًَضتِ توذى ٍ هاللت

 ّوبیَى کبتَسیبى ًَضتِایزاًیبى، 

 جبى ّیٌلش ضٌبخت اسبطیز ایزاى، ًَضتِ

 هحوَد صٌبعی آسادی فزد ٍ لذرت دٍلت، ًَضتِ
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