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 دفتش داًشکذُ ػلَم سیبضی مجری طرح:

 

 اسشاس سیبضی عنوان طرح:     

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًبهِ       گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 بشسسی تصَسات ػبهِ ًسبت بِ سیبضی ٍ بشسسی تبثیش سیبضی دس شکل گیشی سبختبس رّي اًسبى

 بشسسی ًگشش سیبضی بِ هحیظ ٍ تحلیل رّي سیبضی گشا
 

 : خالصه طرح

 کِ دس ٍاقغ اًؼکبس دًیبی ٍاقؼی دس رّي هبست.  ّبی عبیؼی است سیبضیبت، صیببتشیي صببى بشای تَصیف عبیؼت ٍ سٍابظ بیي پذیذُ

  .کٌین بِ ّش قسوت اص صًذگی کِ بب دقت بٌگشین ، اثش هستقین یب غیش هستقین سیبضیبت دس آى سا هشبّذُ هی

بص شذى فکش دس اختیبس هب قشاس دادُ است تب اص ایي عشیق هشکالت ٍ هَضَػبت صًذگی سا دس حبلت کلی سیبضیبت ساُ ّبی هتؼذدی بشای ب

 .بْتش ٍ ساحت تش تجضیِ ٍ تحلیل کٌین

صًذگی اًسبى ّب یک تببغ سیبضی است ٍ اص قَاًیي سیبضی تبؼیت هی کٌذ. بب ایٌکِ سیبضیبت تٌْب ػلوی است کِ تَسظ بشش ایجبد شذُ 

ِ هشبّذاتی ٍ تجشبی ، اهب ّوگبى هی داًٌذ کِ تقشیببً قَاًیي توبهی ػلَم عبیؼی ٍ قَاًیي هشبَط بِ است ٍ ػلوی است هٌغقی ، ً

حشکبت اجشام آسوبًی ٍ گزس صهبى ٍ سبیش قَاًیي عبیؼت ّشیک بِ ًَػی اص قَاًیي سیبضی تبؼیت هی کٌٌذ. چشا کِ سیبضیبت ًیض خَد 

 . آفشیذُ پٌْبى خذاًٍذ دس بغي عبیؼت است

هتخصص دس دٍ حَصُ  ػلَم شٌبختی ٍ سیبضی بب  افشاد حضَس بشًبهِ ای بب داسد ًظش دس ػلَم سیبضی داًشکذُ دس داًشجَیبى صهبىسب دفتش

 بشداسد. گبم هٌذ دغذغِ افشاد آگبّی جْت ایي دٍ ػلن،دس دیذگبُ اص اهش ایي بشسسی بب ٍ کٌذ اّذاف رکششذُ بشگضاس

 اسبتیذ هْوبى:

 سیبضی داًشگبُ فشدٍسی( ػلَم داًشکذُ ػلوی ّیئت )ػضَ دکتر مجید میرزاوزیری

 )استبدیبس گشٍُ آهَصشی ػلَم تشبیتی، دکتشای ػلَم اػصبة شٌبختی،هذیش ّستِ پژٍّشی ػلَم شٌبختی( دکتر علی غنائی
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