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 : خالصه طرح

تیص اص تااسی  تطاش داسدز صیثاایی ّاای آساواى تاشای        ًجَم ٍ ستاسُ ضٌاسی اص علَم جزاب ٍ پشطشفذاس دًیای اهشٍص هی تاضذ وِ لذهتی

ّوگاى لاتل هطاّذُ است اها تْشُ ای ّشچٌذ اًذن اص علن ًجَم آهاتَسی تا ووه تِ دسن تْتش ایي صیثایی ّاا ٍ تتای وااستشدی واشدى     

شدی آى ًیااص تاِ آهاَصش طاَ ًی     ایي جلَُ تی ًظیش دس صًذگی سٍصهشُ تسیاس هفیذ خَاّذ تَدز ًجَم اص علَم است وِ تْشُ اص ولیات واست

تِ ّویي خاطش تا تَجِ تِ اتوام دٍساى اهتحاًات، فشاغات   آوادهیه ًذاسد ٍ اًذوی آهَصش ٍ هطالعِ تشای توام افشاد عاللِ هٌذ وافی استز

ساشای غاذیش   تیطتش داًطجَیاى ٍ ضشایط هٌاسة آب ٍ َّایی دس تاتستاى، تش آى ضذین تا اسدٍیی سصذی تا ّوىااسی تخاص ًجاَم فشٌّگ   

 هطْذ تشگضاس وٌینز

واسضٌاس سصذ اسدٍ، آلایاى  .پٌجطٌثِ( تشای خَاّشاى تِ همصذ تشج تاسیخی سادواى دس ًظش گشفتِ ضذُ استتیش هاُ ) 5ایي اسدٍ دس تاسی  

ّ   علیرضا صادقی و علی امیری ٌاذ دادز سا     خَاٌّذ تَد وِ اتتذا دستاسُ تاسیخچِ تشج ٍ ضگفتی ّای آى هطالة جاالثی سا اساهاِ خَا

طی ضة دستاسُ آسواى، صَست ّای فلىی، سحاتی ّا، وْىطاى ّا، ّالل هاُ ٍ ًحَُ هحاسثِ اٍلاات ضاشعی اص طشیاك هااُ ٍ خَسضایذ ٍ      

هٌظَهِ خَسضیذی هطالة علوی ٍ واستشدی خَاٌّذ گفتز ّوچٌیي تا تلسىَج اجشام هختلفی هثل هاُ، وْىطاى ّا ٍ خَضِ ّای ستاسُ 

 ًطاى دادُ هی ضَدز دس اداهِ همذهاتی دستاسُ ًحَُ واس تا تلسىَج ٍ عىاسی ًجَهی تیاى خَاّذ ضذز   ای تِ عاللِ هٌذاى

 ًفش دس ًظش گشفتِ ضذُ است وِ دس صَست تِ تذ ًصاب ًشسیذى، تشًاهِ لغَ خَاّذ ضذز 34ظشفیت اسدٍ تذاوثش 
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