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ٍ داًطىذُ الْیبت   دفتش هشوض ػلوی وبسثشدی جْبدداًطگبّی هطْذ: مجری طرح

 

تبهلی دس سشضت ٍ سشًَضت جٌجص داًطجَیی : عنوان طرح

 

                   سیبست ٍ اجتوبع             ػلن ٍ اًذیطِ             وتبة ٍ وتبثخَاًیدیي ٍ لشآى       :سرفصل فعالیت

         فَق ثشًبهِ            گشدضگشی ػلوی فشٌّگی               هحشٍهیت صدایی                            ادة ٍ ٌّش
 

:  اهداف طرح 

سٍایت ٍ ثشسسی ٍضؼیت فؼبلیت ّبی داًطجَیی دس گزضتِ ٍ حبل ٍ تؼویك ًگشش داًطجَیبى ًسجت ثِ فؼبلیت ّبی داًطجَیی 

وویت ٍ ویفیت فؼبلیت ّبی فشٌّگی، اجتوبػی ٍ سیبسی داًطجَیی  (افضایص)ثشسسی ػلل وبّص 
 

:  خالصه طرح 

اگش ثگَیین وِ جٌجص داًطجَیی دس ایشاى پس اص اًمالة، پیچیذُ تشیي، پش تحشن تشیي ٍ دس ػیي حبل پش افت ٍ خیضتشیي جٌجص ّبی 

ایي پیچیذگی ثِ لذسی است وِ تب وسی، دس ػشصِ سیبسی داًطگبُ سبثمِ حضَس . اجتوبع هحسَة هیطَد، سخٌی ثِ گضاف ًگفتِ این

اهب ایي خَد ثْتشیي دلیل است ثش ایي ضشٍست وِ ّشچِ سٍصآهذ تش ٍ . فؼبل ٍ هستوشی ًذاضتِ ثبضذ، آى سا ثِ دسستی دسن ًخَاّذ وشد

اصیل تش ٍ ثب حضَس داًطجَیبى ػاللِ هٌذ، آى سا ثىبٍین ٍ جشیبًی وِ فَایذ ٍ گبّب هضشاتی دس صحٌِ تبسیخی اًمالة داضتِ، هطبلؼِ ٍ 

لزا ّوضهبى ثب سٍص داًطجَ دس ًظش داسین تب دس ًطستی ثب حضَس دوتش اثشاّین فیبض ٍ هٌْذس ػجبس ػجذی، هشٍسی اجوبلی . تحلیل وٌین

الصم ثِ روش است ایي جلسِ دس لبلت . ثش فشاص ٍ فشٍدّب ٍ اجتوبع ٍ اًطؼبة ّبی جٌجص داًطجَیی دس ایشاى پس اص اًمالة داضتِ ثبضین

ًطست ّبی ًمذ ٍ ًظش وشسی ّبی آصاداًذیطی ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍلی ثب تَجِ ثِ ثشگضاسی آى دس هجتوغ دوتش ضشیؼتی اص حوبیت ثبضگبُ 

آصاداًذیطی داًطگبُ فشدٍسی ثْشُ هٌذ ًخَاّذ ضذ، لزا دس صَست ػذم حوبیت هشوض ػلوی وبسثشدی اص ایي طشح، ثب اسائِ آى ثِ داًطگبُ 

. فشدٍسی، دس یىی اص آهفی تئبتشّبی داًطگبُ ٍ ثب حوبیت هبدی ٍ هؼٌَی ثبضگبُ آصاداًذیطی داًطگبُ فشدٍسی ثشگضاس خَاّذ ضذ

 

 : مهندس عباس سلیمی نمین

پژٍّطگش دس حَصُ تبسیخ هؼبصش ایشاى، هذیش هسئَل ٍ سشدثیش ًطشیبت هختلف ٍ هذیش هشوض هطبلؼبت ٍ تذٍیي تبسیخ هؼبصش ایشاى اص چْبس سبل پیص تب 

  وٌَى

 

  :مهندس عباس عبدی 
ٍ  ۱۳۵۸دس سبل   آهشیىب اص سّجشاى داًطجَیبى حولِ وٌٌذُ ثِ سفبست،ٍی وِ فبسؽ التحصیل سضتِ هٌْذسی پلیوش اص داًطگبُ اهیشوجیش تْشاى است

ِ ّبی سالم ػضَیت دس ّیأت ّفت ًفشُ  .ثَدُ است ٍ ػضَ ضَسای هشوضی ججِْ هطبسوت ایشاى اسالهی ٍ صجح اهشٍص ػضَ ضَسای سشدثیشی سٍصًبه

فبسس، ثخص اطالػبت خبسجی دفتش اطالػبت ٍ تحمیمبت ًخست ٍصیشی، هسئَل دفتش پژٍّص ّبی اجتوبػی دس هؼبًٍت سیبسی دادستبى ول وطَس، 

ِ ًگبساى ایشاى اص دیگش سَاثك   .ٍی استاجشایی هؼبٍى فشٌّگی هشوض تحمیمبت استشاتژیه سیبست جوَْسی ٍ ػضَیت دس اًجوي صٌفی سٍصًبه

 

 

 

تبالس فشدٍسی هجتوغ دوتش ػلی ضشیؼتی :   مکان اجرا  18/9/91: زمان اجرا 
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