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مجری طرح :دفتش هشکض ػلوی کبسثشدی هشْذ
عنوان طرح:

کبسگبُ ثشًبهِ ًَیسی اًذسٍیذ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آهَصش ٍ یبدگیشی ثشًبهِ سبصی هَثبیل (اًذسٍیذ) اص سطح پبیِ تب هتَسطِ ٍ کوی حشفِ ای
تالش ثشای آهَصش اشتغبل صایی دس سطح داًشجَیبى
خالصه طرح :
اص آًجب کِ اهشٍصُ ٍ ثب گستشش فٌبٍسی ّبی جذیذ دس صًذگی هب ٍ استفبدُ اکثش افشاد اص گَشی ّبی َّشوٌذ ٍ هصشف ثبالی ًشم افضاسّبی
هَثبیلی خبسجی ًیبص هجشم ثشا یبدگیشی ثشًبهِ سبصی ایٌگًَِ ًشم افضاسّبی هَثبیلی دس داخل احسبس هیشَد اص ایي سٍ ّذف اص ثشگزاسی
ایي کبسگبُ یبدگیشیًَ ،شتي ٍ طشاحی ایٌگًَِ ًشم افضاسّب دس هقیبس ثَهی ثِ هٌظَس تَلیذ هحتَایی اهي ،هطوئي ،قبثل اػتوبد ٍ ّوچٌیي
کست دسآهذ ٍ کبسآفشیٌی دس قشش داًشجَ هی ثبشذ.
کبسگبّی کِ قصذ ثش ثشگضاسی آى داسین ثشًبهِ سبصی ثشای سیستن ػبهل اًذسٍیذ هَثبیل است ،ایي کبسگبُ آهَصشی تَسط استبد محمد
عبدالهی دس سِ سبػت ثشگضاس هی گشدد ،دس پبیبى ًیض آصهًَی اص ششکت کٌٌذگبى گشفتِ هی شَد ٍ ثِ کسبًی کِ حذاقل ًوشُ قجَلی سا
کست ًوبیٌذ هذسک تبییذُ کبسگبُ دادُ خَاّذ شذ.
سشفصل ّبی آهَصشی کبسگبُ ػجبستٌذ اص  :هقذهِ ای ثش صثبى ثشًبهِ ًَیسی اًذسٍیذ ٍ جبٍا (صثبى جبًجی ثشای طشاحی اًذسٍیذ) ،تبسیخچِ ٍ
کبسثشد صثبى ثشًبهِ ًَیسی آًذسٍیذ ،هَاسد کبسثشد ٍ چشایی داشتي ثشًبهِ اًذسٍیذی ثشای صبحجیي هشبغل  ،اداسُ جبت ٍ سبیش افشاد ،هشاحل
ایجبد ٍ تست یک پشٍطُ اًذسٍیذی ،هؼشفی هؼوبسی اًذسٍیذ  ،هذیشیت ثشًبهِ ّب دس اًذسٍیذ ٍ کبهپًٌَت ّبی اًذسٍیذ ٍ ...
قبثل رکش است دس صَست استقجبل کبفی اص کبسگبُ ّوچٌیي خشٍجی کوی ٍ کیفی هٌبست دٍ کبسگبُ دیگش کِ دس اداهِ ثشًبهِ ًَیسی
آًذسٍیذ ّستٌذ ٍ ثیشتش ٍاسد ثحث ػولی ایي هَضَع هی شًَذ دس آًذُ ثشگضاس خَاّذ شذ.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

سبلي شَسای هجتوغ دکتش ػلی ششیؼتی

