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  : خالصه طرح

ّشچٌدذ تٌدَع   شًَذ.  تاصی ّای فىشی ػوَها سثة تمَیت خاللیت ٍ ایجاد ًگاُ ّای هتفاٍت تِ هسائل سادُ ٍ دسن تْتش هَلؼیت ّا هی

جَاهدغ،  ِ تِ وشَسّا ٍ فشٌّگ ّای هختلف صیاد است، اها تخشی اص ایي تاصی ّا تا تَجِ تِ پَشش گسدتشُ تیشدتشی اص   ایي حَصُ تا تَج

طشح دس ًظش داسین تا تا فشاّن ًودَدى فضدایی دس داخدل دفتدش دس      دس ایيهحثَتیت تیشتشی دس تیي ػوَم هشدم جْاى وسة وشدُ است. 

سا دس لالة ایي گًَِ تاصی ّا دس دفتش جوغ وشدُ ٍ فضایی سدالن تدشای تفىدش، ًشداط ٍ سلاتدت      داًشجَیاى ، اص ّفتِ سٍصّا ٍ ساػاتی خاص

اهیذ است تا تا اجشای ایي طشح گاهی هَثش دس ساستای ایجاد ًشاط دس تیي داًشجَیاى داًشىذُ تشداشدتِ شدَد. ٍ ّویٌدیي    ایجاد ًوایین. 

تا تحمیمات ٍ سایضًی ّای صَست گشفتِ، تؼذادی  هتفاٍت شَد. ح فىشّایسطسثة ایجا پیًَذ هیاى داًشجَیاى تا سي، تحصیالت ٍ حتی 

 اص ایي تاصی ّا تِ ششح ریل تِ صَست اٍلیِ اًتخاب شذُ اًذ:

هذل هتفاٍت است وِ تِ صَست دًٍفشُ اًجدام هیگیدشد.دس ندوي     3ػذد هْشُ تا دٍ سًگ ٍ دس 30ایي تاصی هتشىل اص یه صفحِ ٍ :  تزار

 هی تاشذ. دًیا یاستشاتژ یًخست دس تیي تاصیْا  داسًذُ  سدُ ایي تاصی

سدطح ااص سدادُ تدا     00ایي تاصی اص تؼذادی هْشُ تا سًگ ّا ٍ شىل ّای هتٌَع تشىیل هی شَد وِ وِ لاتلیت تداصی دس  :  آنتی ویروس

 سخت( سا داسد. ّذف اص ایي تاصی خاسج وشدى یه هْشُاٍیشٍس( اص سلَل تاصی است.

هساتمات تیي الوللی اتللَ ًیض ّدش سدالِ    .شَد ػذد هْشُ دٍ سٍ اًجام هی 00ای ٍ تا  خاًِ 00ایي تاصی سٍی یه صفحِ هشتغ شىل :  اتللو 

 تِ هیضتاًی وشَس ّای هختلف تشگضاس هیشَد.

ِ جدَایض هتؼدذدی سا   طشاحی ٍ ساختِ شذُ است، ٍ اص ّواى اتتذا، ّش سال 2004پٌتاگَ، تاصی فىشی ٍ جزاتی است وِ دس سال  :  پنتاگو

ِ      ای سا دس صفحِ لشاس هدی  دس ایي تاصی دًٍفشُ، ّش تاصیىي تِ ًَتت هْشُ ُ .اص آى خَد وشدُ است ّدا سا تدِ     دّدذ ٍ سد ی یىدی اص صدفح

 .ّایش سا واهالً پشت سش ّن سدیف وٌذ، تشًذُ تاصی است  چشخاًذ. اٍلیي تاصیىٌی وِ تتَاًذ پٌج هْشُ اص هْشُ دسجِ هی  00دلخَاُ 

، ًیوی دیگش اص ّضیٌِ ّای طشح تداهیي خَاّدذ شدذ ٍ دس صدَست     حك ػضَیت اص داًشجَیاىتا دسیافت هثلغی تِ ػٌَاى الصم تِ روش است 

 استمثال هٌاسة داًشجَیاى دس تشم آیٌذُ ًیض اداهِ خَاّذ یافت.
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