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 کبًَى کتبة ٍ کتبثخَاًی مجری طرح:

 

  للن ّبی گزم سبکٌبى سزسهیي سزد شوبلی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس             علن ٍ اًذیشِ              کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :
  یبىداًشجَ یيدر ث یشتزهطبلعِ ث یثزا یشُرغجت ٍ اًگ یجبدا

 ّبی تخصصیّبی هعزفی کتبة ثب دیذگبُشزٍعی ثزای دٍرُ

 اًذ. ثعذ خَد ثَدُ یسٌذگبىًَ یثزا یکشَر کِ ّوَارُ هٌجع الْبه یيا 20ٍ  1۱آثبر لزى  یيٍ ثْتز یِرٍس یداستبً یبتادث هعزفی

 

 : خالصه طرح
 ی،سًتذگبً  یتذُ کتِ اس ک   ستبسد  یرا فتزاّن هت   یثستتز ، ّوزاُ ی. اهب کتبة ثِ عٌَاى دٍست ٍ استبدکٌذ یه یذارا پ یستيتجزثِ س ثبر یکاست کِ تٌْب  یهَجَد ی،آده

َ     یشتت افزاد ثِ اًت  ث  یكثِ تشَ یبسٍ هتف ز ً یبپَ یا داشتي جبهعِ ی. لذا ثزاینهٌذ شَ ثْزُ یگزاىد یبتفزٌّگ، ٍ تجزث یذ،بعم ثتب   ییز ثتب کتتبة استت. جبهعتِ داًشتج

 هْن است. یيتحمك ا یثزا یهٌبسج یٌِداشتي لشز پز شَر جَاًبى در دل خَد سه

ستبعت ثتِ گستتزش فزٌّتگ کتتبة ٍ       2تتب   1 یيثت  یهلت  در سهتبً   یبتادث یتکتبة ثب هحَر یهعزف یجلسبت ّفتگ یتب ثب ثزگشار ینراستب در تالش ّست یيّو در

 رٍیثتز   تتز  یجلستبت ثتِ طتَر تخصصت     شتَد  یه  یطزح سع یيدارد اهب در ا یطَالً یا سبثمِداًشجَیبى  در سبسهبى یجلسبت یيکٌ ی. ثزگشارینکوک کٌ یکتبثخَاً

 یتبت است. ادث یِلزار خَاّذ گزفت، کشَر رٍس یهَرد ثزرسادثیبت آى کِ  یکشَر یيهطبلت حفظ گزدد. اٍل یَستگیپ یكطز یيب اس اکشَر هتوزکش شَد ت یک یبتادث

هطبلتت   یتبى ثِ عٌتَاى هْوتبى ثتِ ث    ِک یشاًی. عششَد یه یهعزف یبىٍ داًشجَ یذهشْذ، ثب حضَر اسبت یداًشگبُ فزدٍس یّفتِ در داًش ذُ هٌْذس ۷ثِ هذت  یِرٍس

( ٍ ٍ هشتبٍر ایتي طتزح    عوتزاى  یگزٍُ هٌْذس یعلو یئت)عضَ ّ یثبً ی(، دکتز احوذ آفتبثیگزٍُ سثبى رٍس یعلو یئتدکتز هحوذجَاد آّستِ )عضَ ّ پزداسًذ، یه

 خَاٌّذ ثَد. یهٌذ سثبى رٍس عاللِ یبىداًشجَ

ٍ دٍرُ ستَم دٍراى   یِرٍست  یتبت ادث یتی دٍرُ دٍم دٍراى طال یِ،ثبستتبى رٍست   یتبت کزد. دٍرُ اٍل ادث ینتمس یخیثِ سِ دٍرُ هْن تبر تَاى یرا ه یِکشَر رٍس ادثیبت

 ین،ّستت  یى ثزجستِ ٍ آثبر هطزحت یسٌذگباست ٍ شبّذ ًَ یالدیه 1۱رٍس کِ در ثبسُ لزى  یبتادث ییدٍراى طال یطزح ثِ ثزرس یياست. در ا یِرٍس یبتادث یا ًمزُ

خَاٌّتذ کتزد. ثعتذ اس آى     یتبى ٍ ... ث یِفزٌّتگ رٍست   ی،ادثت  یصاًزّتب  یِ،رٍس یبتادث یخدرثبرُ تبر یهمذهبت دکتز هحوذ جَاد آّستِ، پزداخت. در جلسِ اٍل ینخَاّ

اس  یخَاٌّذ شذ. در طَل ّز جلسِ اثتتذا هختصتز   یّب هعزف آثبر آى یيتز ٍ ... ّوزاُ ثب هْن یفس یداستب ی،تبلستَ ی،گَگَل، آستَرفس  یي،کَى پَش  یسٌذگبًیًَ

 لزار خَاّذ گزفت. یٍ هَرد ثزرس شَد یه یسپ  کتبة هزثَط ثِ جلسِ هعزف شَد، یثبر اٍ هطزح هٍ آ یسٌذًَُ یسًذگ
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