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 اهداف طرح :
  یاصهٌذاص داًص آهَصاى ً یتحوا

 تِ آًاى یاصهَسد ً یجْت استثاط تا الطاس هحشٍم ٍ اسائِ آهَصش ّا ییآحاد داًطجَ یيت یحس ّوذل ایجاد

 یشپز یةتِ کَدکاى آس یستیص یظهح یآهَصش ّا
 

 : خالصه طرح

ت. تا تَجِ تِ لضٍم سا ضذُ یضیس تشًاهِ یستص یظاستثاط کَدکاى ٍ هح یجادٍ ا یسال تا ّذف فشٌّگ ساص یيدٍه یتشا «ًْال آسصٍ»عشح 

ِ ٍ دس ًت یؼتتِ عث یهٌذ ػاللِ یجادٍ ا ینهستم یشغ یّا آهَصش یكهٌاسة اص عش یفشٌّگ یجادا ِ  یجهاد ا ،آىحفاظهت اص   یجه  ییّها  تشًاهه

ِ تها تَجهِ تهِ ا    یيّوچٌه  .اسهت  یاهش ضهشٍس  یيدس ا یذتِ ًسل جذ صمال یّا جْت اسائِ آهَصش ْ    یٌکه اص کَدکهاى ٍ   یتؼهذاد لاتهل تهَج

 نیآًشدس خاًَادُ ٍ تؼضا هذاسس هحشٍم ّستٌذ، ت ییّا آهَصش یيچٌ یافتاص دس یاصهٌذً یّا آهَصاى دس هٌاعك کن تشخَداس ٍ خاًَادُ داًص

هْهن دس سهغت تَاًوهاى     یهي تا ا ینتالش کٌ ،یستص یظتا هح یاصهٌذآهَصاى ً داًص ییٍ آضٌا یساص فشٌّگ یتا تا عشح ًْال آسصٍ دس ساستا

ًظهش   عثكدختشاًِ ًشجس ٍالغ دس تلَاس ٍصال  یآهَص دس دتستاى دٍلت داًص 03صَست است کِ تؼذاد  یيعشح تذ ی. سًٍذ اجشایاتذتحمك 

 یآهَصش ّها  یطتشکِ پ یشیِکاًَى خ یاػضا یضذُ ٍ تا ّوشاّ تخاباً یٍ هال یًاهغلَب خاًَادگ یظضشا یداسا ،تستاىد یيٍ هؼاًٍ یشهذ

هطهْذ همهذس جْهت     یدستگاُ اتَتَس تِ هحل هطخص ضذُ اص عشف ضهْشداس  یک یكتِ آًاى اسائِ ضذُ اص عش یاصهَسد ً یستیص یظهح

تهِ آًهاى دادُ    یؼهت ٍ هٌاسة تا عث یذهف ستثاطالصم دس ساتغِ تا ا یآهَصش ّا ،اص داًص آهَصاى یشاییکاضت ًْال هٌتمل ضًَذ ٍ ضوي  پز

اًجهام خَاّهذ ضهذ. ضهوي آًکهِ       یشیِکاًَى خ یاص اػضا ییّا یذسضَد ٍ سپس هشاحل کاضت ًْال تا هطاسکت داًص آهَصاى تحت ًظش ل

 یهك عش یيتاضهذ ٍ تهذ   یاصهٌهذ ّا داًص آههَصاى ً  یآسصٍ ىیضتاتا ه ضَد یه یِتحت ػٌَاى صٌذٍق آسصٍ دس هحل ّش ًْال تؼث یصٌذٍق ّا

جْهت تهشآٍسدُ سهاختي     یاصهَسد ً یٌِهطکالت آًاى تشداضت. الصم تِ رکش است ّض یاص تشخ ی پش دسدضاى تشد ٍ گشُ یایتِ  دً یتتَاى پ

 خَاّذ ضذ. یيهتا یشیِکاًَى خ یهجوغ ػوَه یاػضا یهطاسکت هال یكاص عش یاصهٌذداًص آهَصاى ً یآسصٍ ّا
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