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 دفتش داًطکذُ علَم سیبضی مجری طرح:

 

 هسیش سجض عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی             هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ّبی لطش هعلَل افضایص آگبّی داًطجَیبى اص ًحَُ صًذگی هعلَالى ٍ ًطبى دادى تَاًبیی

 ّبی هبلی ٍ هعٌَی ثِ آسبیطگبُ ّبجلت هطبسکت اسبتیذ ٍ داًطجَیبى ثشای حوبیت ٍ  تشٍیج کبس خیش ٍ ًَع دٍستی
 

  : خالصه طرح

داًٌذ ٍ هعتمذًذ کِ یک اًسبى هعلَل ثِ ّیچ عٌَاى لبدس ًیست هبًٌذ یک فشد عبدی ٍ سبلن  ّب هعلَلیت سا هسبٍی ثب هحذٍدیت هی خیلی

اهب ًتَاًستِ اٍ سا ّوشاّی هی کٌذ ذ تشیي دلیل هَفمیت هحسَة ضَد؛ هعلَلیتی کِ اص آغبص تَل هعلَلیت هْنگبّی ثِ هَفمیت ثشسذ اهب 

 .ّبی هَفمیتص سا ثگیشد ٍ حتی اسادُ سا دس ٍجَدش تمَیت کشدُ است جلَی فتح للِ

 طَس ثِ صیشا ضًَذ، هی هحسَة جْبى اللیت ثضسگتشیي هعلَالى، است. ضذُ داًستِ هحیط ٍ فشد ثیي سٍاثط دس اختالل ایجبد لَلیتهع

 هعلَل افشاد هطکالت ثب آضٌبیی ثشای چطوگیشی ّبی دٌّذ. الجتِ کَضص هی تطکیل هعلَلیي سا یا جبهعِ ّش افشاد دسصذ 10 هتَسط

 تب ضَد دادُ فشصت آًبى هعلَالى، ثِ ثب آهیض ثشخَسد احتشام ضوي است است؛ ضشٍسی پزیشفتِ صَست آًْب ثِ کوک هٌظَس ثِ

 حمَق سعبیت ٍ هٌبست ضشایط ی سبصی جبهعِ ثِ کبسگیشًذ. ایجبدسبصًذ ٍ آى سا ثشای غٌ ضکَفب سا خَد فکشی ٍ ٌّشی خالق استعذادّبی

 سحوت ٍ حکوت ثبسص هصذاق حك، ثِ هعلَالى،. است ضْشًٍذاى جبهعِ عٌَاى ثِ افشاد ایي ثِ جبهعِ دیي ادای اص ای گَضِ تٌْب هعلَالى،

 است. ضذُ افضٍدُ تَاًوٌذیطبى ثِ دیگشی ثیطوبس دسّبی ثِ سحوت است، ضذُ کبستِ تَاًطبى اص ثشخی حکوت ثِ چٌبًچِ کِ کشدگبسًذ

 داًطجَیبى سبصهبى اعضبی ،هیکٌٌذ ًشم پٌجِ ٍ دست گًَبگَى ّبی هعلَلیت ثب کِ اًسبًْبیی ّبی تَاًبیی ٍ تجبسة ثِ ًْبدى اسج ثشای

 هعلَلیي رٌّی ٍ جسوی ثبصدیذ کٌٌذ.ضذًذ تب ّش ّفتِ اص آسبیطگبُ ّبی  آى ثش سیبضی، علَم داًطکذُ دس جْبدداًطگبّی

کبًَى تئبتش ٍ الصم ثزکش است کِ . دس ایي ثشًبهِ سعی خَاّذ ضذ تب اص آسبیطگبُ ّبیی کِ کوتش هَسد تَجِ لشاس گشفتِ است ثبصدیذ ضَد

س ایي ثبصدیذ ضشکت هی ٍ استبد د ًفش داًطجَ 20ّش ّفتِ تعذاد سا ّوشاّی هی کٌٌذ.  دس ایي اهش خذاپسٌذاًِ هب ًیض داًطگبُهَسیمی 

 الصم ثِ رکش است ایي طشح ٍیژُ اعضبی فعبل دفتش سبصهبى داًطجَیبى دس داًطکذُ سیبضی است. کٌٌذ.
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