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 ادارٕ ٍ ػلَم تزث٘تٖدفتز ػلَم  مجری طرح:

 

 ث٘بى دٗذگبُ ّبٕ رٍاًشٌبختٖ هَثز ثز تَسؼِ عنوان طرح:

 

        وبعاجتت ٍ س٘بس                     ػلن ٍ اًذٗشِ             کتبة ٍ کتبثخَاًٖ            لزآى ٍ دٗي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدشگزٕ ػلوٖ فزٌّگٖ            هحزٍه٘ت سداٖٗ              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ٖرٍاًشٌبخت ٗذگبُهَاًغ تَسؼِ اس د ٗبػَاهل، ػلت ّب  ٕرٍ ٌٖ٘٘ثحث تج

 ٖاًشٌبخترٍ ٗذگبُهخل تَسؼِ اس د ٗبػَاهل هَجذ  ٖٗشٌبسب

 ثِ تَسؼِ ٘بثٖدست ّبٕ راُثزرسٖ 
 

  : خالصه طرح

دٍم اسوت کوِ ٍاصُ    ٖاهوب اسبسوبب ثؼوذ اس جٌوا جْوبً      ،ثوَدُ  ٍٕ ًظز ٖهْن در ػزصِ ػول ٗلاس هسب ٗکٖهَضَع تَسؼِ ّوَارُ  ٌٗکِثب ا

خوَد را   ٕصَرت جب ٘يآى ثِ ّو ٗلهسبشذ. تَسؼِ ٍ  ٖالولل ٘يٍ ث ٖهل ّٕب ٘بستخبص ٍ اثؼبد تبسُ ٍارد ػزصٔ س ٕ))تَسؼِ(( ثب هؼٌب

ِ را ثِ خَد اختصبص دادُ است. صزف ًظوز اس ا  ٖهْو ٗگبُجب ٖدرس ّبٕ رشتِ ٖثبس کزدُ ٍ در ثزخ ّٖداًشگب ٗلدر درس ّب ٍ هسب  ٌٗکو

را در کٌوبر  هَضَع  ٗيا ٘شً ٘بسٍٖ س ٖػوذٓ تفکز اجتوبػ ٗبىِّؤ جز ،شذُ است ٗلهْن تجذ ٖحَسُ هطبلؼبت ٗکخَدِ هَضَع تَسؼِ ثِ 

 لزار دادُ اًذ. ٕپزداس ِٗخَد در هزکش تَجِ ٍ ًظز ٗگزهَضَػبت د

کزدُ اًذ، هب  ٘ذاخَد را پ ٕهب، راُ ٍ افك ّب ٗفّن رد ٕاس کشَرّب ٘برٕثس ٘کِدر حبل ،ّوچٌبى اداهِ دارد ٗزاىٍ تَسؼِ ا ٘شزفتپ دغذغِ

 ٍٖ حتو  ٖکوزُ جٌوَث   ٕ،هبًٌذ هوبلش  ٖٗرا لجل اس کشَرّب ٗبفتگٖ ٍ تَسؼِ ٘شزفتهجبحث پ ٌٗکِ. جبلت ا٘نّست ٕفکز ٌَّٕس در ًشاع ّب

 .٘نکٌ ٖه ٗکذٗگزخَد را صزف الٌبع  ٕفکز ٍٕلت ٍ اًزص ٖ،کزدُ اًذ ٍ هب هٌبثغ هل ٘ذاکشَرّب سبهبى پ ٗي. اهزٍس اٗنکزد بسآغ ٘ي،چ

است  ٗيّز چٌذ تلخ ا ٘تًذارد ٍ ٍالؼ ٗذارٕهب اثزات پب ٍٖ ٍجذاى جوؼ ٘زثز ضو ٖتحَالت جْبً ٗن،آهَس ٖرسذ اس گذشتِ ًو ٖثِ ًظز ه

 ٘تثلکوِ در شخصو   ٘سوت، در افکوبر هوب ً   ٗوزاى ا ٘بفتگٖ. ػوذٓ هشکل تَسِ ً٘نکٌ ٖفکز ًو ٘حّن صح بٗذش «٘نکٌ ٖفکز ًو ٘لٖخ»کِ 

 فکز ثِ ػول است.  ٗلتجذ ٖهبست. هشکل هب چگًَگ ٘بفتٔپزٍرش ً

الوذام   ٖرٍاًشٌبس ٘تٖػلَم تزث  ٖٗداًشجَ ٖاًجوي ػلو ٕثب ّوکبر ٍٕ التصبد ٕداًشکذُ ػلَم ادار ٗبىراستب سبسهبى داًشجَ ٘يدر ّو 

 کزدُ است.« ثز تَسؼِ ٘زگذارتبث ٖرٍاًشٌبخت ّٕب ٗذگبُد ٘بىث» ثب ػٌَاى  ٖػلو ًٖشست ٕثِ ثزگشار

ٖ داًشوکذُ ػلوَم تزث   ٖشٌبسو گزٍُ رٍاً ٖػلو ٘ئتٍ ػضَ ّ ٗبر)استبد ٖدکتز جَاد صبلح ًٖشست کِ ثب سخٌزاً ٗيا در  ًٖشٌبسو ٍاٍ ر ٘تو

در پبٗبى جلسِ ً٘ش پبسوخگَٕ   .ٗنهؤثز ثز تَسؼِ ثپزداس ٖرٍاًشٌبخت ّٕب ٗذگبُد ٖثِ ثزرس ٗندار ٖسؼ شَد ٖ( ثزگشار هٖداًشگبُ فزدٍس

 سَاالت داًشجَٗبى در جلسِ خَاّ٘ن ثَد.
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