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مجری طرح :دفتز داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط سیست
عنوان طرح:

در جستجَی شْز ثی حبشیِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
تجییي ػلل ایجبد حبشیِ ًشیٌی درکالى شْزّب
آشٌب سبسی داًشجَیبى ثب پذیذُ حبشیِ ًشیٌی اس ثؼذ سیست هحیطی
تلفیك ٍ تزکیت دیذگبُ جبهؼِ شٌبختی ٍ سیست هحیطی ثزای تجییي جبهغ ٍ ػویكتز
خالصه طرح :
حبشیًِشیٌی ریشِ در سهبىّبی ثسیبر دٍر دارد ٍ در لزىّبی گذشتِ ًیش ٍجَد داشتِاست .ایي پذیذُ اجتوبػی ّن در کشَرّبی
تَسؼِیبفتِ ٍ ّن در کشَرّبی تَسؼِ ًیبفتِ ٍجَد دارد .کِ الجتِ تفبٍتّبیی اس حیث ػلل تبریخی ثِ ٍجَد آٍرًذُ ٍ ًحَُ رفتبر اجتوبػی
حبشیًِشیٌبى دارد .تأثیزات پزرًگ حبشیًِشیٌی ثؼذ اس جٌگ جْبًی دٍم ،پس اس فزٍپبشی ًظبم التصبدی جْبى ٍ افشایش فمز در اکثز
کشَرّب ،کبهال هلوَس است ٍ تجذیل ثِ هؼضلی ثزای ثزًبهِریشی ٍ هذیزیت کالى شْزّب شذُاست .کشَر ایزاى ًیش اس حیث
حبشیًِشیٌی ٍضؼیت چٌذاى خَشبیٌذی ًذارد ،طجك ًتبیج ثِ دست آهذُ اس پژٍّش حبشیًِشیٌی هزکش هطبلؼبت ٍ تحمیمبت هؼوبری ٍ
شْزسبسی ایزاى ،جوؼیت حبشیِ اطزاف  10شْز ثشرگ ایزاى حذٍد  5/35هیلیَى ًفز است .حبشیًِشیٌی پیبهذّبی ثسیبر هٌفی
اجتوبػی ،التصبدی ،سیست هحیطی ٍ ...را ثِ دًجبل دارد.
دفتز داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیطسیست سؼی دارد سلسلِ ًشستّبیی ثب هَضَع حبشیِ ًشیٌی ٍ پیبهذّبی آى ثزگشار ًوبیذ .تصوین
دارین کِ ًشست اٍل را تحت ػٌَاى تجییي ػلل تشکیل حبشیِ در ایزاى اس دٍ دیذگبُ جبهؼِشٌبسی ٍ هحیط سیستی ثزگشار ًوبیین .ثذیي
هٌظَر اس دکتر احمدرضا اصغرپور ماسوله (ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ جبهؼِ شٌبسی داًشکذُ ادثیبت داًشگبُ فزدٍسی هشْذ) ٍ دکتر
کمال الدین ناصری (ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ هزتغ ٍ آثخیشداری داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیطسیست داًشگبُ فزدٍسی هشْذ) دػَت
ثِ ػول آهذُ است.
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