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 طْذه هشوض علوی وبسثشدی جْبدداًطگبّیدفتش  مجری طرح:

 

 وبسگبُ ًوبیص ٍ ثبصیگشی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            وتبة ٍ وتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 وٌذاى ثِ تئبتش ٍ ثبصیگشی ٍ آهَصش آًْب ثشای وطف استعذاد ٍ پیطشفت دس ایي صهیٌِجزة عالل

 شیفی ٍ آهَصش هجبًی ٍ فٌَى ثبصیگهعش
 

  : خالصه طرح

 آییي. ّبست آییي اص آى چطوِ سش گَیٌذ هی اًذ وشدُ جستجَ تئبتش آهذى ُ ثَجَدٌّشّبی ّفتگبًِ است. وسبًی وِ دسثبس تئبتش یىی اص

ّبی هخػَظ دس  س ایشاى ٍ هشاسن سلعهشاسن سیٌِ صًی دس هبُ هحشم د یب عشٍسی هشاسن هثل. گَیٌذ هی اجتوبعی ٍ هزّجی هشاسن ثِ

گی اغلی تئبتش اٍست تسلط داضتِ ثبضذ ٍ ایي ٍیژاًسبى ّویطِ دٍست داضتِ است ثِ اتفبلبتی وِ خبسج اص اسادُ ٍ هیل  .َسّبی دیگشوط

 ... آىاست. تئبتش دس همبیسِ ثب ٌّشّبی دیگش اهىبًبت صیبدی داسد ثشای ایٌىِ اص ٌّشّبی دیگش هثل ًمبضی، ادثیبت، هعوبسی، هَسیمی ٍ

تب ثب ثشگضاسی وبسگبّی ًوبیطی ثِ سجه آهَصضی، داًطجَیبى عاللوٌذ ثِ ثبصیگشی سا جزة ٍ آهَصش  .حبل لػذ داسیند ضَ فبدُ هیاست

دس عیي حبل ثعذ اص  .تشثیت ضًَذیبثی خَثی غَست پزیشد ٍ ثبصیگشاى خَثی دس آیٌذُ استعذاد دّین، تب ثتَاىاسائِ ّبی الصم سا ثِ آًْب 

ش ثشای اجشا ثِ وبسگشداى ّبی تئبتش داًطجَیی هعشفی هی ضًَذ . ایي وبسگبُ ٍ ًوبیص، طجك پیص ثیٌی ّبی ثبصیگشاى تَاًبت پبیبى وبسگبُ،

 ضَد.  اًجبم ضذُ ثب ووه ٍ ساٌّوبیی اسبتیذ ٍ پیطىسَتبى تئبتش هطْذ ثشگضاس هی

 .ثِ اتوبم هی سسذ 59وِ دس پبیبى پبییض  ثشًبهِ صهبًی وبسگبُ ًوبیص ثِ غَست دٍ هبِّ ثشای آهبدُ سبصی عاللوٌذاى ثِ ثبصیگشی هی ثبضذ

 .ضَدوبسگبُ ثِ غَست طشحی هطتشن ثب هَسسِ ًمص یبة ٍ گشٍُ فشٌّگی ٌّشی آصسم ثشگضاس هی 

، وِ یبص ثِ اجبسُ سبلي توشیي هی ثبضذالصم ثِ روش است ثِ دلیل عذم تَاًبیی هشوض علوی وبسثشدی ثشای اختػبظ هحل توشیي هٌبست ً

یذ تئبتش هطْذ بت دستشسی ساحت ٍ گستشدُ ثشای اسبتوِ عالٍُ ثش هحلی هٌبست ثشای توشیٌتئبتش پیطٌْبد هی ضَد سبلي پالتَ خبًِ 

 .فشاّن هی آٍسد
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