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 مبًَى هْزثبراى سبسهبى داًشجَیبى خزاسبى رضَی مجری طرح:

 

 پبمسبسی عجیؼت عنوان طرح:

 

        سیبست ٍ اجتوبع                     ػلن ٍ اًذیشِ            متبة ٍ متبثخَاًی            دیي ٍ قزآى       سرفصل فعالیت:

 فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ادة ٍ ٌّز                            
 

 اهداف طرح :

  سیستـ تبمیذ ثز اّویت حفظ هحیظ 

 هحیغی سیست هسبئل خصَصثخشی در  در سهیٌِ ًزیختي سثبلِ در عجیؼت ٍ آگبّی سبسی فزٌّگ ـ

  ٍ ایجبد حس ّوذلی در ثیي داًشجَیبى تقَیت رٍحیِ مبر تیوی ـ

 گزدشگزی ًَاحی اعزاف شْز هشْذ_عجیؼیـ آشٌبیی ثیشتز داًشجَیبى ثب اهبمي 

 
 

 خالصه طرح:

ّب ٍ جبًَراى هختلف را  ٍ ّوَارُ سیست اًسبى است غیز قبثل اًنبر هجذل شذُ ثِ یل پذیذُدًیبی اهزٍس، سثبلِ در  تَلیذ ٍ رّبسبسیثحزاى 

 مٌذ. رٍ هی ثب هخبعزات جذی رٍثِ

شذُ ٍ ثب ٍارد شذى ثِ سینل هَاد  بىهَاد تزمیجی در عجیؼت هَجت ثِ خغز افتبدى هٌبثغ حیبتی اسجولِ آة، خبك ٍ گیبّآسادسبسی 

ٍ ثِ هٌظَر حفظ سالهت جوؼی ثز ّوگبى السم است تب  هی شَد هحسَة ّب ٍ جبًَراى غذایی، تْذیذی جذی ثز سًذگی ٍ سالهت اًسبى

 اس رّب مزدى سثبلِ در عجیؼت خَدداری مٌٌذ.

ًقبط  ّب ٍ سبیز گزدشگبُی، ّبی تَریست هحیظ  آلَدگیر ّب د ىآشْزی ٍ تبثیزات هخزة  ثِ افشایش رٍسافشٍى سفزّبی ثزٍى تَجِ بث

راّنبری  رسذ ثزگشاری اردٍّبی پبمسبسی عجیؼت، ثِ ًظز هی ،هسبئل سیست هحیغیًسجت ثِ  جوؼی آگبّیػذم  ، ٍ ّوچٌیيهسبفزپذیز

ثیي رفتي  پیش شبّذ اس تب ثیش اسثبشذ، ّبی عجیؼی ُ در سهیٌِ حفظ سیستگب سبسی ػولی ثزای افشایش سغح آگبّی هزدم ٍ فزٌّگ

 .سیست خَد ٍ آیٌذگبى ًجبشینهحیظ 

ثیشتز داًشجَیبى ثب اّویت  ثِ هٌظَر آشٌبیی  در ّویي راستب، مبًَى هْزثبراى سبسهبى داًشجَیبى جْبدداًشگبّی هشْذ در ًظز دارد

ثزگشار مٌذ.  ر تبریخ ششن خزدادهبُد را رٍستبی درٍد ًیشبثَراردٍی پبمسبسی عجیؼت  حفظ هحیظ سیست ٍ جلَگیزی اس ریختي سثبلِ،

 ذ ثَد.ًٌفز خَاّ 00حذامثز افزاد شزمت مٌٌذُ در ایي عزح ثالهبًغ است ٍ در ایي اردٍ ّب  حضَر داًشجَیبى توبم داًشگبُ

آیٌذگبى ِ حفظ اهبًت ثزای ئلٍ رػبیت هسسیجبسبسی هحیظ سیست ، ًگْذاری، درجْت حفظ ّبیی را ّزچٌذ اًذك ثتَاًین گبم است اهیذ

 .خَد ثزدارین
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