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 اهداف طرح :

 ایجبد فضبی ًقذ ٍ گفت گَ ٍ ایجبد فضبی گفت ٍگَی رٍش هٌذ بزای ػالقِ هٌذاى شبخِ ّبی هختلف عزاحی 
 

 : خالصه طرح

ّتبیی اس جولتِ ًدتَد     زهٌذاى ببتجزبِ ٍ حزفِ ای بسیبری استت  اهتب بتب  تؼف    رغن ایٌکِ دارای ٌّ در هشْذ ػلی Designحَسُ عزاحی 

ّب ٍ ّوچٌیي بزرسی آثبر ٌّزهٌذاى ایي حَسُ رٍبزٍست. بزگتشاری جلستبت ٍ    جلسبت بِ هٌظَر اًتقبل تجزبیبت ٍ بِ اشتزاک گذاشتي آى

ّتبی   هٌتذاى در آى حتَسُ کوت      دُ است ٍ بِ ػالقِّبی هختلف  چٌذ سبلی است کِ رٍاج پیذا کز ٍگَ هحَر در حَسُ هیش گزد ّبی گفت

قببل تَجْی در جْت رشذ ٍ پیشزفت هی کٌذ. در ّویي سهیٌِ بب تَجِ بِ ایٌکِ هی تَاى در ایتي جلستبت تجزبیتبت هزبَعتِ را تَستظ      

  در دٍ فتبس ستخٌزاًی ٍ   هٌذاى هٌتقل ًوَد  بز آى شذین کِ هیشگزدّبیی بب حضَر اسبتیذ در هَرد کلیت هَ َع عزاحتی  اسبتیذ بِ ػالقِ

ػضَ  گبُ ٌّز تْزاىاس داًشگزافی  رشتِ َق لیسبًس )ف احسبى هْذٍیکٌین. اسبتیذ هْوبى در ایي جلسبت ػدبرتٌذ اس :  گفت ٍگَ بزگشار 

دٍس زهَسسِ آهَسش ػبلی ف  کٌَىتب 1831)داًشگبُ ٌّز ًیشببَر( / فزدٍسی هشْذ  داًشگبُ ّبی  هذرس اًجوي عزاحبى گزافی  ایزاى

ػضتَ    (  ر ب ببببجبًی )کبرشٌبستی گزافیت   پبیبى ًبهِ کبرشٌبسی ٍ کبرشٌبسی ارشذ گزافی  80استبد راٌّوبی   کٌَىتب 1831هشْذ / 

  تتذریس در داًشتگبُ ٌّتز ًیشتببَر ٍ ّوچٌتیي هَسستِ       هجوغ ًبشزاى ٌّز ػضَ ّیئت هَسساًجوي صٌفی عزاحبى گزافی  ایزاى ٍ 

داٍٍد هزگبى )کبرشٌبسی ارتدبط تصَیزی اس داًشگبُ ٌّز ًیشببَر  عزاح استذیَ چپ چیي )استذیَ شٌبختِ   آهَسش ػبلی فزدٍس هشْذ(

یَ چپ چیي  َدشذُ در حَسُ سبخت کلیپ((  ػقیل حسیٌیبى )فؼبل در حَسُ هَشي گزافی   استبد داًشگبُ ٌّز ًیشببَر  اس عزاحبى است

 ی دیجیتبل((استبد هذرسِ ایٌَرس تْزاى )هذرسِ خالق در عزاح
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