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 اهداف طرح :

 ایجاد صهیٌِ ّوکاسی داًشجَیی دس بستش فعالیت ّای هفیذ اجتواعی
 با آًْا یشتشب ییتَجِ ٍ آشٌا ،یياص هحشٍه یتشذى لضٍم حوا یادآٍس

 
 

 : خالصه طرح
دس الشااس   یصًاذگ  ییابتاذا  یّاا  یاصً یيتاه ییٍ عذم تَاًا یذلابل تَجِ فمش، شاّذ کاّش لذست خش یشحال حاضش جاهعِ ٍ افضا یالتصاد یطدس ششا

دس صذد سفع هشکالت هَجَد دس  یباستآحاد هختلف جاهعِ ه ی،اجتواع یٍ هباً یٌیهکشس د یّا یِبٌا بِ تَص یطششا یي. دس اینهحشٍم جاهعِ ّست

 یاصهٌاذ باا لشاش ً   یشااى ا ییٍ آشٌا یکَکاسیبا اصل ً ییداًشجَ یتجوع ییآشٌا یكتا اص طش یکَستً یاسٍ بس یٌذآبش یياص هحشٍه یتٍ حوا تَاى حذ

 تاىکشَس دس دس یٌذُچشاکِ آ ینالشاس هختلف سا فشاّن آٍس یّا یاصهٌذیاسائِ خذهات عام الوٌفعِ ٍ دسن ً یٌِحاکن، صه یجاهعِ ٍ هشکالت اجتواع

بِ هَاسد رکش شذُ پشداختِ ٍ باا   یذدس آستاًِ سال جذ یخَساک یضشٍس یحتاجها یيتا با تاه ین. لزا بش آى شذهشص ٍ بَم است یيا یاىاى ٍ داًشجَجَاً

 یآتا  ٌّگای فش-یآهَصشا  یلشش سا دس بشًاهِ ّا یيٍ هشاسکت ا یکاس فشٌّگ یٌِشْش صه یِحاش یاصهٌذً یاص خاًَادُ ّا یچٌذ یشتیسفع هشکالت هع

بَدجاِ   یيتااه  یمای، حم یاصهٌاذی ً ییذٍ تا یشیيپ یّا ییصَست است تا با استفادُ اص اطالعات ثبت شذُ اص شٌاسا یيبذ یی. سًٍذ اجشاینفشاّن آٍسد

هٌاضل   صَستخَاّذ شذ ٍ بِ  یطشح دس سطَح هختلف جوع آٍس یداٍطلباًِ ٍ اطالع سساً یهشاسکت ّا یكاص طش یالالم خَساک یِتْ یبشا یاصهَسد ً

 ت:اس یشبِ ششح ص یاصهٌذصدُ شذُ جْت ّش خاًَادُ ً یي. ششح الالم ٍ هبالػ تخویشَده یلتحَ یاصهٌذً یبِ هٌضل بِ خاًَاد ّا

 (یالجوع کل )س (یالٍاحذ)س یوتل همذاس ٍاحذ ًَع جٌس

 4970777 770777 7 یلَگشمک بشًج

 740777 740777 1 یبطش سٍؼي

 560777 280777 2 بستِ هاکاسًٍی

 450777 450777 1 یلَگشمک َیاس

 1270777 670777 2 یلَگشمک عذس

 1570777 750777 2 یلَگشمک هشغ تخن

     

 9350777    جوع کل

 

 یاشیي خ یبا تَکل بِ خذاًٍذ ٍ ّوکاس یشَده یٌیب یشخَاّذ شذ کِ پ یلطع ییؼزا یسبذّا ییتعذاد ًْا یهشده یهشاسکت ّا یيبا تَجِ بِ تخو

 بَد. یاصهٌذخاًَادُ ً یستب یبخش سفشُ ّا یٌتطشح بتَاى ص یيا یط
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