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 ستبد هؼبًٍت فرٌّگی مجری طرح:

 

 کشَری( 1ًشست داًشجَیبى حبهی هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست) ًشست هٌطمِ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ       گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 آشٌبیی داًشجَیبى ثب هشکالت هحیط زیستی استبى ّبی سوٌبى، خراسبى رضَی، خراسبى جٌَثی ٍ خراسبى شوبلی

 

 : خالصه طرح

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ کشَر ػسیسهبى در کورثٌذ خشک جْبى لرار گرفتِ است ثب هشکالت زیست هحیط زیابدی دسات ثاِ گریجابى ّساتین،      

ای ثِ ػٌاَاى یاک    تفکر سبزُ  هبى هَفك ثبشین. غلجِ این در حفظ ٍ دفبع از هَاّت خذادادی ٍ هٌبثغ طجیؼی رغن آى هتبسفبًِ ًتَاًستِ ػلی

ایان کاِ هشاکالت هحایط      در ثیي هذیراى دٍلتی حبکن شذ ٍ آًمذر تیشِ ثر ایي تي رًجَر زدین کِ ّن اکٌَى ثِ جبیی رسیذُخط هشی 

زیستی در صذر هشکالت کشَر لرار دارًذ. ػالٍُ ثر ّوِ ایي هَارد ثب تغییر اللین جْبًی هَاجِ ّستین. ثذیي هٌظَر در ًظر دارین ًشست 

هٌذ ثِ هحیط زیسات ٍ هٌابثغ    ررسی هشکالت ایي اللین ثرگسار کٌین. در ایي ًشست از داًشجَیبى ػاللِهٌطمِ یک کشَری ثب هحَریت ث

اسات. داًشاجَیبى در ایاي ًشسات      ّبی سوٌبى، خراسبى رضَی، خراسبى جٌَثی ٍ خراسبى شوبلی دػَت ثِ ػول آهذُ طجیؼی از استبى

پردازًذ. تب ثؼذا ثتَاًٌاذ در شاْر ٍ    شًَذ ٍ ثِ کٌشگری در ایي حَزُ هی هیاستبى آشٌب  4ّبیی ثب هشکالت هحیط زیستی ایي  تحت کبرگبُ

داًشگبُ خَد ثِ ػٌَاى کٌشگر ایي حَزُ در دفبع از ایي هَاّت خذادادی کَشب ثبشاٌذ ٍ اهیاذ داریان کاِ کشاَرهبى در آیٌاذُ ثتَاًاذ از        

 ثْرُ ثجرد.ّبی هحیط زیستی ثِ درستی در هسیر ارتمبی کیفیت زًذگی ٍ رفبُ هردم  فرصت

الزم ثِ رکر است کِ هراسن افتتبحیِ ایي ًشست ثب حضَر هؼبٍى فرٌّگی جْبد داًشاگبّی خراسابى رضاَی، هؼابٍى فرٌّگای داًشاگبُ       

 فردٍسی هشْذ، رئیس داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی ٍ هحیط زیست داًشگبُ فردٍسی هشْذ ٍ جوؼی از اسبتیذ ایي حَزُ ثرگسار خَاّذ شذ.

رًٍذ ثرگساری ثذیي ًحَ است کِ ثؼذ از هراسن افتتبحیِ، کبرگبُ ثب تذریس دکتر هرتضی اکجری )ػضَ ّیئت ػلوی داًشکذُ هٌبثغ طجیؼی 

ثبشاذ ثاب حضاَر هؼابٍى      ٍ در سبلي شَرای جْبد داًشاگبّی های   11الی  14شَد ٍ هراسن ػصر کِ از سبػت  ٍ هحیط زیست(، ثرگسار هی

 یبثذ. اسبى رضَی ٍ جوؼی از داًشجَیبى پبیبى هیفرٌّگی جْبد داًشگبّی خر
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