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        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ةاد                            
 

  اهداف طرح :
 آشٌبیی داًشجَیبى ثب ًظبم فکشی استبد شْیذ هطْشی ثِ ػٌَاى یکی اص اصلی تشیي ایذئَلَطیست ّبی اًقالة اسالهی

 اى داًشجَ سا دسگیش کشدُ استپبسخ ثِ شجْبت دیٌی ٍ اجتوبػی ٍ سَاالتی کِ رّي جَ
 

  : خالصه طرح

ثیشخبًِ طشح هطبلؼبتی ثیٌش هطْرش  دثیٌش هطْش ػٌَاى سیشی هطبلؼبتی است کِ ثب هحَسیت آثبس استبد شْیذ هشتضی هطْشی ٍ تَسط 

اسرتبد ٍ ترذٍیي سریشی    ًشرش آثربس    سبلْبست دس سطح کشَس دس حبل ثشگضاسی است. ایي دثیشخبًِ اص سبلْب پیش اقذام ثِ ثربصًگشی ٍ ثربص  

هَضَػی جْت ػالقوٌذاى ًوَدُ است. یکی اص هضایبی ایي دٍسُ، سیش آسبى ثِ سخت کتت هی ثبشذ کِ سجت حشکت تذسیجی ٍ ّوشاّی 

هخبطجیي ثب ّش سطحی اص اطالػبت ثب سیش هی شَد. هضیت دیگش، پشداختي هَثش ثِ شجْبت دیٌی ٍ اجتوبػی هی ثبشذ کِ ثب پبسخ سَاالت 

ّب، اٍ سا ثِ سیش پبیجٌذتش ٍ ػالقوٌرذ ترش هری کٌرذ. ثرب تَجرِ ثرِ گزشرت          ٍ حتی ٍاداس کشدى اٍ ثِ ًگبُ هٌتقذاًِ ثِ هطبلت کتبةهخبطت 

چٌذیي سبل اص ششٍع اجشای ایي سیش دس سطح کشَس ٍ دسیبفت ثبصخَسدّب ٍ ًظشات ششکت کٌٌذگبى، ایي سیش ثِ تذسیج اصالح ٍ تکویر   

لؼِ کتت دس سِ هشحلِ صَست هی گیشد، اثتذا هطبلؼِ فشدی، سپس دس اًتْبی ّش ّفترِ، هجبحهرِ ٍ ثحر     ثشگضاسی سیش ٍ هطب .شذُ است

ٍ پبسرخ ثرِ سرَاالت    ثٌرذی   شرذ ٍ جورغ   گشٍّی اًجبم خَاّذ شذ ٍ دس هشحلِ ًْبیی، هبّبًِ گشدّوبیی ثیي توبهی گشٍُ ّب اًجبم خَاّذ

صفحِ ٍ ّش هبُ یر  کتربة هطبلؼرِ ٍ     40شذ. ثذیي شک  ّش ّفتِ حذٍد  ثبقیوبًذُ تَسط استبد هذػَ هَسد تبییذ دثیشخبًِ اًجبم خَاّذ

 اساى ایي سیش ٍ اسرتبد زگ استبد دس ًظش گشفتِ شذُ ثشای جلسبت هبّبًِ ی ایي دٍسُ، دکتش ّبشوی گلپبیگبًی اص ثٌیبى .شذ ثشسسی خَاّذ

 پیشٌْبد هی شَد اٍلیي جلسِ ثِ ػٌَاى جلسِ تَجیْی دس ّفتِ دٍم اسفٌذهبُ ثشگضاس شَد. .هَسد تبییذ دثیشخبًِ ثیٌش هطْش هی ثبشذ
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