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 دفتز داًطکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط سیست مجری طرح:

 

 ردپبی داًطجَ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 تبثیز کٌطگزی داًطجَیی پیزاهَى هسبئل هحیط سیستی

 

 : خالصه طرح

گبّی السم ثزای تغییز ًگرزش ٍ رفتربر داًطرجَیبى جْرت     ًْبد آهَسش ػبلی ًْبدی است کِ اًتظبر هی رٍد ثب ارایِ آهَسش ّبی هٌبست، آ

دفترز داًطرکذُ هٌربثغ    ، ثسیبر هْن اسرت ّبی هفیذ،  ریشی صحیح ٍ ارایِ آهَسش حوبیت اس هحیط سیست را فزاّن ًوبیذ. اس آًجب کِ ثزًبهِ

َ »تحت ػٌَاى سخٌزاًی جلسِ طجیؼی ٍ هحیط سیست در ًظز دارد  ْ   « ردپبی داًطرج یذ ثْطرتی ثزگرشار ًوبیرذ.    در پرزدی  داًطرگبُ ضر

 جشئیبت ایي سخٌزاًی ثِ ایي صَرت هی ثبضذ:

ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ هٌْذسری ػورزاى داًطرگبُ فزدٍسری ٍ دثیرز ضرَرای راّجرزدی        )دکتر یاسر بنی هاشمیى ایي ًطست سخٌزاًب

فزدٍسری ٍ ػضرَ کویترِ    داًطجَ کبرضٌبسری ارضرذ سیسرتوبتیک اکَلرَصی داًطرگبُ      ) وحید جعفریش داًطگبُ فزدٍسی(، هذیزیت سج

داًطجَ هحیط سیست داًطگبُ فزدٍسی ٍ ػضرَ  ) امیر علی برومندطگبُ فزدٍسی( ٍ فزٌّگی آهَسضی هحیط سیست هؼبًٍت فزٌّگی داً

لشٍم تفکیرک  ثذیي ضزح است: کویتِ فزٌّگی آهَسضی هحیط سیست هؼبًٍت فزٌّگی داًطگبُ فزدٍسی( هی ثبضٌذ. هَضَػبت سخٌزاًی 

، سبخت آثبر ٌّزی اس تطزیح لشٍم ثبسیبفت ػولی کبغذ ٍ ارائِ راّکبرّبی ػولی ثزای آى، بلِ در هحل داًطگبُ فزٌّگیبىٍ آهَسش ػولی سث

، حقرَق  تَضیح درثبرُ لشٍم تَجِ ٍ دغذغِ هٌذی داًطجَیبى ٍ حضبر ًسجت ثِ هسبئل هحیط سیستی ّوچَى کوجرَد آة ضیطِ ٍ کبغذ، 

اًتقبل تجزثیبت ارسضوٌذ کویتِ هحیط سیست هؼبًٍت  ،حیَاًبت، حیبت ٍحص ٍ اًقزاض گًَِ ّب، آلَدگی ّبی هحیط سیستی، پسوبًذ ٍ...

 .فزٌّگی داًطگبُ فزدٍسی ٍ داًطگبُ سجش
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