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مجری طرح :هشکض علوی کاسبشدی هطْذ
عنوان طرح:

ًوایطگاُ خیشیِ آستَاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
استقاء فشٌّگ تَجِ بِ هعضالت صیست هحیطی ٍ هحیط صیست ضْشی بیي داًطجَیاى
آضٌایی ٍ بستشساصی ٌّشّای باصیافتی بشای داًطجَیاى ٍ خالقیت دس کوک بِ ًیاصهٌذاى با کوک قطش داًطجَ
خالصه طرح :
آستَاى کوپیي هشدهی ٍ داًطجَیی جوع آٍسی دسب بطشی بشای کوک بِ ًیاصهٌذاى دس خشاساى اص تیشهاُ  1334کاس خَد سا دس ضْش
هطْذ ضشٍع کشد ٍ بعذ اص حذٍد ضص هاُ بِ یکی اص بضسگتشیي کوپیي ّای جوع آٍسی دسب بطشی دس کطَس سسیذ .اص آًجا کِ جٌس
دسب بطشی با خَد بطشی آى هتفاٍت است ٍ باصیافت آى سا سخت هی کٌذ ٍ بِ عٌَاى کَچکتشیي پالستیک هصشف باالیی سا ّن داسد ٍ با
چٌیي کوپیي ّایی با اّذاف خیش ایي پالستیک سا بِ هحبَبیت ٍ اّویت دس جاهعِ هی سساًٌذ ٍ با ّوکاسی هشدم ،عوال کاس تفکیک اص
هبذا ضشٍع ضذُ است ٍ ّوِ ها بشای کوک بِ هحیط صیست ضْشی قذم بشداضتِ این .اص دیشباص با ٍجَد صبالِ یا دٍسسیختٌی ّا ،اّویت
باصیافت بِ چطن هی خَسد ٍ تا بِ اهشٍص کِ ها ٌّشی بِ ًام ٌّش باصیافتی سا داسین کِ جزابیت ّای خاظ خَد سا دس بیي هشدم داسد ٍ با
تشٍیج ایي ٌّش قطعا استفادُ دٍباسُ اص ٍسایل دٍس سیختٌی ّا سا داضتِ این .حال کوپیي آستَاى با دسب بطشی ّای خَد دس ٌّش باصیافتی
ضاخِ ای جذیذ اص آى سا دس کطَس ضشٍع کشدُ است ٍ آى تابلَّای صیبایی است کِ با ایي دسب بطشی ّا ضکل هی گیشد.
تابلَّای ًوایطگاُ پیص سٍ ًَضتي ًام ّای هباسک ائوِ اطْاس با دسب بطشی بصَست خط کَفی هی باضذ کِ تَسط داًطجَیاى ضْش
هطْذ اًجام ضذُ است کِ یک تین کاس طشاحی ّای حاضیِ ّای تابلَّا ٍ یک تین کاس چسباًذى دسب ّای بطشی ٍ یک تین کاس قاب
کشدى تابلَّا سا بش عْذُ داسًذ .الصم بِ رکش است توام عَایذ حاصل اص فشٍش ایي تابلَّا ،صشف اهَس خیشیِ خَاّذ ضذ.
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