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 ستبد هشکضی مجری طرح:

 

 ای جٌجص اثش پشٍاًِ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ةاد                            
 

  اهداف طرح :

 ّب(ّب ٍ ًْبد )اسصش ػویك فشٌّگ ّبی سی هسبئل صًبى ثب کٌکبضی دس الیِثشـ 

 ّبی صًبى دس ساستبی احمبق ػذالت جٌسیتی دس جبهؼِ آضٌبیی ثب فشایٌذ جٌجصـ 

 جٌسیتی آضٌبیی ثب تفکش غبلجیصاسّب ٍ تؼشضبت ثِ صًبى دس جبهؼِ ٍ سی سیطِ آسثشـ 
 

 : خالصه طرح

ِپذیذُ اثش تب ًبم ضَد  آضٌبیی ثب دًیبی سیبضی سجت هی  پزیشد صَست هی ای کِ طجك یک الگَسیتن پٌْبى یذُپذ؛ ثِ ًبهی آضٌب هجذل ضَدی ا پشًٍا

ئلِ سا ثِ ػلَم ایي هس ثتَاى اگش .تَاًذ ثبػث تغییشی ثضسگ دس آیٌذُ ضَد یهستن ییشی کَچک دس یک سیتغکٌذ کِ  ٍ ایي ًکتِ سا رکش هی

سبًی پیًَذ داد  دّذ. یهتحَل تغییش ٍ صًبى ّن ٍػذُ اص یک  یشاخی ّب جٌجصحکبیت  ،ًا

کطٌذ  بلص هیسا ثِ چحبکن ثش جبهؼِ گیشد کِ ًظن اجتوبػی  تَسط گشٍّی ًبساضی اص ٍضغ هَجَد ضکل هیغبلجب  ،ّبی اجتوبػی جٌجص

ثب هحَسیت  دس سطح جبهؼِ اجتوبػی ثِ دًجبل ایجبد تغییش  جٌجصثِ ػٌَاى یک ًیض  "هي ّن"جٌجص  .ٍ لصذ تغییش یب اصالح آى سا داسًذ

 یِپب سبختبسایي است کِ تئَسی ٍ  ضٌبسٌذ، یه)هي ّن(  me tooًبم  بآى سا ث دس جٌجطی کِ ّوگبى تأهل لبثلاهب ًکتِ  ،است ثشاثشی جٌسیتی

 ؟ کٌذ یهسی سثٌیبدی ثش صَست ثِ صًبى سا ٍ تب چِ حذ هسبئل آى چیست

ٍ ثذٍى  کٌٌذ یهجٌسیتی ٍجَد داسد صًذگی  ّبی یطِکلپٌْبى ٍ ًبخَاستِ  طَس ثِ دس ثطي آى، دس فشٌّگی کِ سٍصُ ّوِ ثسیبسی اص صًبى ٍ هشداى

ِ"ی   ثشًبهِ. ّذف اص ضًَذ یه  آىلشثبًی  ،آًکِ اطالػی داضتِ ثبضٌذ حمَق جٌجص احمبق  اثشاست کِ سَال  ایيپبسخ ثِ  "ای جٌجص اثش پشًٍا

ستِ ث  ؟کوک کٌذکِ سًگ جْبى ضوَل داسد ٍ جٌسیت صدُ  ِهشدسبالسًا یّب فشٌّگ اص ثشخی ِصًبى، ثب توبم ػظوت خَد تب چِ حذ تًَا

تمبدی ٍ هٌصفبًِ  بسضبت،ّب ٍ تؼ ی صًبى اص تجؼیضّب یتسٍاتصبػذی ثیبى  یلس ثبتٌْب  ،دس ثسیبسی اص هَاسد ّستین. لزا سسبلت  سٍ سٍثِثذٍى ًگبُ ًا

 ثپشداصد. آى فشٌّگی ّبی یِالصًبى دس سطح جبهؼِ ٍ  ضٌبسی یتآسٍ  یضٌبخت جبهؼِسی هسبئل سثِ ثش است کِ یيا، گٍَ  گفتایي 

ِ"ثشًبهِ  دس ّویي ساستب  طجَیبى جْبد "ای جٌجص اثش پشًٍا طگبّی خشدثِ ّوت سبصهبى دًا هبُ ثب  اسبى سضَی دس تبسیخ ًَصدّن اسدیجْطتًا

طگبُ آصاد اسالهی ٍاحذ هطْذ  گشٍُ آهَصضی سشکبسخبًن دکتش حبًیِ ّژثشالسبداتی، ػضَ ّیئت ػلوی حضَس خبًن حبًیِ ٍ هیضثبًی حمَق دًا

طجَی  طگبُ فشدٍسی هطْذ، ثشگضاس هیطَسی دًا  ضَد. کبسضٌبسی جبهؼِ ضٌبسی دًا
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