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 هطْذهزوش علوی وبرثزدی دفتز  مجری طرح:

 

 «هْز» ًوبیطگبُ عىس خیزیِ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            وتبة ٍ وتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 تبسُ وبر در ووه ثِ ًیبسهٌذاى  یآضٌبیی ٍ ثستز سبسی ثزای ٌّزهٌذاى داًطجَ

 ّبی داًطجَیی طجَیبى ٍ وطف ٍ ضىَفبیی استعذادًایجبد فضبیی تعبهلی جْت آضٌبیی ثْتز ٌّزهٌذاى ثب سبسهبى دا
 

  : خالصه طرح

در جْت استعذادیبثی ٍ آهَسش داًطجَیبى ًوبیطگبُ عىسی ثزپبیی  ثبتصوین دارد  خزاسبى رضَیداًطگبّی سبسهبى داًطجَیبى جْبد

سضی هطتزن سبسهبى ثعذ اس ّوىبری آهَ. ٍ ّوچٌیي اًجبم فعبلیت خیزیِ اس طزیك فزٍش ایي تبثلَّب گبم ثزداردعاللِ هٌذ ثِ عىبسی 

ثب ، ّوىبری هجذدی در سهیٌِ آهَسش تئبتز ثب گزٍُ فزٌّگی ٌّزی آسرم حبل در ثزگشاری ًوبیطگبُ گزٍّی عىس خیزیِ هْزداًطجَیبى 

هطْذ ٍ ّوىبری ثزای ًوبیطگبُ پیص رٍ ثب هَضَع آساد تَسط داًطجَیبى عىبس ضْز  یتبثلَّبی عىس .است ثزًبهِ ریشی ضذُایي گزٍُ 

تب ثتَاى آًْب را در ًوبیطگبّی ثِ عٌَاى ًوبیطگبُ عىس خیزیِ ثِ فزٍش رسبًذ ٍ  آهبدُ ضذُ استتین عىبسی گزٍُ فزٌّگی ٌّزی آسرم 

، ّوچٌیي در ثیي آًْب عىس ُ عوَهب دارای هَضَع طجیعت ّستٌذعىس ّبی حبضز در ًوبیطگب .عَایذ حبصلِ را خزج اهَر خیزیِ ًوَد

. تعذادی اس ّوزاّبى ٌّزهٌذ حبضز در ایي ًوبیطگبُ افزادی ثب سبثمِ ٍ تَاًبیی ٌّزی یوبل، اجتوبعی ٍ ... ّن دیذُ هی ضَدّبی هیٌ

تز ضذى سطح ویفی ًوبیطگبُ هی ضَد ٍ ّوچٌیي رسیذى ثِ رسبلت آهَسضی در سهیٌِ آهَسش ثبالیی ّستٌذ وِ ایي اهز خَد هَجت ثْ

گًَِ ثبیذ  ثِ ٌّز عىبسی را فزاّن هی آٍرد. در تَضیح جشئیبت فزٍش عىس ّب در ًوبیطگبُ پیص رٍ ایيٌّزهٌذاى تبسُ وبر ٍ عاللوٌذاى 

خَاٌّذ ّشار تَهبى هی ثبضذ. ثب ایي حبل توبم عىس ّب ثب ّوت عبلی فزٍختِ  100لیوت پبیِ وبرضٌبسی اٍلیِ ثزای ّز عىس گفت وِ 

ثتَاًذ هجلغ ثیطتزی  ٍ توبیلی ثِ خزیذ چٌذ عىس ًذاضت لیوت ّز عىس داضتثیص اس  تب در صَرتی وِ فزدی تَاًبیی ووه هبلی ضذ

صَرت  )هسئَل دفتز علوی وبرثزدی( سبسهبى داًطجَیبىًوبیٌذُ فزٍش ًوبیطگبُ تَسط ّوچٌیي ثبیذ هتذوز ضذ وِ  را پزداخت ًوبیذ .

هَرد ثحث ٍ ثزرسی لزار هی  هی پذیزد ٍ ثعذ اس پبیبى ًوبیطگبُ ثب حضَر عىبسبى حبضز در ًوبیطگبُ هستٌذات فزٍش ٍ ... در جلسِ ای

 ،سیذ احوذ عصوتی ،سعیذ غالهی، سحز سلیوبًپَر ،حجت صبثز، احسبى هظفزی ،ىبسبى حبضز در ًوبیطگبُ : فزثذ افطبریبىع گیزد.

اهیزحسیي  ،ّذیِ عسگزی ،پزتَی تبًِف ،علیزضب هسعَدی هٌص ،علی هالئىِ ،عبطفِ همتذای ،صذیمِ عوبدی ،ب ًجَیضیو ،ضْزیبر فًٌَی

 ،ّبدی داٍطلت ،فبطوِ راد ،الٌبس صحجتی ،اهیزرضب احتطبم ًست ،هیٌب عوبدی ،حسیي رضبیی ،هْذی اسحبلی ،هجیذ افتخبری ،للوبًی

 داٍد هحوَدی

 .ثِ پیَست تمذین هی ضَد DVDٍ فبیل عىس ّب در  ًوبیطگبُ آهبدُ ًوبیص است عىس جْت لزارگیزی در 55تعذاد 
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