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       اجتوبعت ٍ سیبس                    ػلن ٍ اًذیشِ             وتبة ٍ وتبثخَاًی           لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ      گشدشگشی ػلوی فشٌّگی             هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 اصدٍاج هَفك اًتخبة ّوسش هٌبست ٍ الصم جْتآهَصش هْبست ّبی 

 آغبص ثِ وبس هجذد دفتش ٍآشٌبیی ثیشتش داًشجَیبى ثب دفتش داًشىذُ پضشىی 
 

 خالصه طرح :

ْبد ًوبیٌذگی همبم هؼظن سّجشی دس داًشگبُ ػلَم پضشىی ًشبى هی دّدذ هیدضاى قددق دس اصدٍاج ّدبی داًشدجَیی دس      آهبس هَجَد دس ً

همبیسِ ثب اصدٍاج ّبی غیش داًشجَیی ثسیبس اًذن هی ثبشذ )ووتش اص یده ثیسدتن ک ودِ ایدي خدَد هدی اَاًدذ اًگیدضُ ای ثدشای اشدَیك           

 شذ.    ٍ اصدٍاج ثِ هَلغ ثب هسیشداًشجَیبى ثِ حشوت آگبّبًِ ٍ سٌجیذُ دس ایي 

اَسط ًْبد ًوبیٌذگی همدبم هؼظدن سّجدشی داًشدگبُ ػلدَم      « هذیشیت صًذگی هشتشن»ٍ ًیض « اصدٍاج هَفك»چٌذ دٍسُ آهَصشی ثشگضاسی 

ش ثدَد. ثدِ ًظد    ثشًبهِ ّب داًشجَیبى هجشد دس ایي هٌبستحبوی اص حضَس چشوگیش صٍج ّبی جَاى ٍ دس همبثل ػذم حضَس پضشىی هشْذک 

صٍج ّبی جَاى ثب هشدىدت هَجدَد دس صًدذگی هشدتشن ثدَدُ ٍ دس همبثدل        ػلت ایي حضَس چشوگیشک هَاجِْ ٍ ثشخَسد ػیٌی هی سسذ

ثب هشىدت هَجَد دس ایي هسیش ثَدُ ثبشذ. ثِ ّودیي  ٍ ثشخَسد استمجبل اًذن هجشدیي ثِ ػلت ػذم اَجِ ثِ ایي اهش هْن ٍ ػذم هَاجِْ 

ک جْت آگبُ سبصی ٍ آهَصش آًبى ٍ جلَگیشی اص هشىدت احتوبلی دس آیٌدذُ  حضَس دس ایي لجیل ثشًبهِ ّبجْت ثشای اشغیت هجشدیي ثِ 

دس ًظشگشفتي ًمبیص آًْبک الذام ثِ ثشگضاسی دٍسُ ای آهَصشی ثِ شىل سخٌشاًی ثب دػدَت اص دوتدش   ثب آسیت شٌبسی ثشًبهِ ّبی گزشتِ ٍ 

َ شبّیي فشٌّگ ًوَدین. ثب اَجِ ثِ دٍسُ ّبی هشبث ِ   ِ ٍ ثشًبهِ ّبی گزشتِ ایشبىک لبلت جزاة ٍ ًحد ٍ ّوچٌدیي   ُ خدب  اجدشای ثشًبهد

سیض سشفصل ّبی هَسد ًظدش دس ایدي   استمجبل فشاٍاى اص ثشًبهِ ّبی دوتش فشٌّگ هی ثبشذ.  اص ػَاهل هجبحث وبهل اسائِ شذُ اَسط ایشبى

ّبی شبخص ٍ سخٌشاًبى ثشجستِ هجبحث هَفمیت دس وشدَس  دوتش فشٌّگ اص چْشُ الصم ثِ روش است . جلسبت ثِ پیَست اسائِ شذُ است

دس اْدشاى  « خبًدِ احدَل  »هی ثبشٌذ ٍ دس ایي صهیٌِ ثشًبهِ ّبی هتؼذدی دس داخل ٍ خبسج اص وشَس ثشگضاس هی ًوبیٌذ. هَسسِ فشٌّگدی  
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