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 دفتز داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط سیست مجری طرح:

 

 در جستجَی شْز ثی حبشیِ عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 تجییي ػلل ایجبد حبشیِ ًشیٌی درکالى شْزّب

 سیست هحیطی اس ثؼذ  پذیذُ حبشیِ ًشیٌیثب  یبىداًشجَ سبسی آشٌب

 تز بهؼِ شٌبختی ٍ سیست هحیطی ثزای تجییي جبهغ ٍ ػویكتلفیك ٍ تزکیت دیذگبُ ج
 

 : خالصه طرح

 یّن در کشَرّب یاجتوبػ یذُپذ یياست. ا ٍجَد داشتِ یشگذشتِ ً یّب دٍر دارد ٍ در لزى یبرثس یّب در سهبى یشِر یٌیًش حبشیِ

 یثِ ٍجَد آٍرًذُ ٍ ًحَُ رفتبر اجتوبػ بریخیػلل ت یثحاس  ییّب الجتِ تفبٍتکِ  ٍجَد دارد. یبفتِتَسؼِ ً یٍ ّن در کشَرّب یبفتِ تَسؼِ

فمز در اکثز  یشجْبى ٍ افشا یًظبم التصبد یپس اس فزٍپبش دٍم، یثؼذ اس جٌگ جْبً یٌیًش یِپزرًگ حبش یزاتدارد. تأث یٌبىًش یِحبش

 یثاس ح یشً یزاىا کشَر .استُ شذ ّبکالى شْز یزیتٍ هذ یشیر ثزًبهِ یثزا یثِ هؼضل یلتجذکبهال هلوَس است ٍ کشَرّب، 

ٍ  یهؼوبر یمبتهزکش هطبلؼبت ٍ تحم یٌیًش یِثِ دست آهذُ اس پژٍّش حبش یج، طجك ًتب ًذارد یٌذیچٌذاى خَشب یتٍضؼ یٌیًش  یِحبش

 یهٌف یبرثس یبهذّبیپ یٌیًش یًِفز است. حبش یلیَىه 35/5 حذٍد  یزاىشْز ثشرگ ا 10اطزاف  یِحبش یزاى، جوؼیتا یشْزسبس

 ٍ... را ثِ دًجبل دارد. یطیهحسیست  لتصبدی،ا ی،ػاجتوب

 ین. تصویذآى ثزگشار ًوب یبهذّبیٍ پ یٌیًش یِثب هَضَع حبش ییّب دارد سلسلِ ًشست یسؼ یستس یطٍ هح یؼیداًشکذُ هٌبثغ طج دفتز

 یي. ثذیینًوب گشارثز یستیس یطهحٍ  یشٌبس جبهؼِ یذگبُد اس دٍ یزاىدر ایِ حبش یلتشک تجییي ػللکِ ًشست اٍل را تحت ػٌَاى  یندار

دکتر ٍ  (هشْذ یداًشگبُ فزدٍس یبتداًشکذُ ادث یگزٍُ جبهؼِ شٌبس یػلو یئتػضَ ّ) دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله اسهٌظَر 

دػَت  (هشْذ یداًشگبُ فزدٍس یستس یطٍ هح یؼیداًشکذُ هٌبثغ طج یشداریثخآگزٍُ هزتغ ٍ  یػلو یئتػضَ ّ) یناصر ینکمال الد

 .است  هذُػول آثِ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   یستس یطٍ هح یؼیبتز داًشکذُ هٌبثغ طجئت یهفآ   مکان اجرا : 11/9/99 : زمان اجرا
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