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 ستبد هرکسی مجری طرح:

 

 پبیبى خَدخَاستِ عنوان طرح:

 

              اجتوبعت ٍ سیبس                  علن ٍ اًذیشِ        یخَاً کتبةکتبة ٍ             قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  ثرًبهِ فَق      گردشگری علوی فرٌّگی            زدایی یتهحرٍه             ٌّر ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ّبی رٍاًی ٍ اجتوبعی   ّبی خَدکشی در جْت آگبّی از آسیت آشٌبیی ثب عَاهل ٍ ًشبًِ -

 آگبّی از ًحَُ هَاجِْ صحیح ثب افراد در هعرض خَدکشی ٍ هذاخلِ فَری در ثحراى -

 ّبی خَدکشی ثیگلَ ًسجت ثِ دیگر سَشُ سعیذ قلیخَدکشی  اثعبد اجتوبعی ٍ رٍاًی رسی ٍجِ توبیسثر -

 داًشجَیبى ٍ هسئَلیي در جلسِ پرسش ٍ پبسخ داًشکذُ علَم تحلیل ٍ ثررسی رفتبر فردی ٍ جوعی -

 

 

 : خالصه طرح

رسذ هرگ خْدخْاستَ،   در ظبُر بَ ًظر هی .ثبشذ یهبتوِ دادى ثِ زًذگی تَسط خَد شخص تالشی آگبّبًِ ثِ هٌظَر خ ،خَدکشی

 دُذ کَ خْدکشی است اهب هطبلعبتی کَ در حْزٍ اجتوبعی اًجبم شذٍ ًشبى هی ییک تصوین فردی ّ کبهال هٌْط بَ ًظر شخص

 .ُبی اجتوبعی ّ اقتصبدی استرتحت تبثیر پبراهت عالٍّ بر افکبر ّ احسبسبت درًّی،
کبرشٌبسبى حْزٍ سالهت تریي ّظبیف  تریي ّ حسبش براي هذیریت آى یکی از هِن هذاخلَطراحی  ّ ارزیببی خطر خْدکشی

 رّاًی ّ اجتوبعی است.

بَ ُویي  .شْد بصل هیاست کَ از تعبهل عْاهل هختلف زیستی، رّاًی، اجتوبعی ّ فرٌُگی ّ هعٌْي ح  پیچیذٍ ای خْدکشی پذیذٍ

ّ  خطر قرار دارًذ کوک کردٍ هعرض بَ شٌبسبیی افرادي کَ درُبی آى  عْاهل خْدکشی ّ شٌبخت ًشبًَآگبُی ًسبت بَ هٌظْر

کبرشٌبسبى هربْطَ ّ براي ُب  ّ ًشبًَبٌببرایي آشٌبیی بب ایي عْاهل کٌذ.  هذاخلَ فْری آهبدٍ هیُوچٌیي افراد درگیر را در جِت 

 .حبئس اُویت استعوْم افراد جبهعَ 

داًشگبٍ فردّسی هشِذ در پی خْدکشی یکی از داًشجْیبى پسب دکتری ّ حْاشی بَ ّجْد آهذٍ در ایي بب تْجَ بَ اتفبقبت اخیر 

سبزهبى داًشجْیبى جِبد داًشگبُی  بَ ُوت ،آهذٍ ًشست "پبیبى خْدخْاستَ" بب ُذف تحلیل ّ بررسی ّقبیع پیش خصْص،

ُّشگر ّ عضْ ُیئت علوی( ّ جٌبة آقبی دکتر شٌبش، پژ ّ بب حضْر جٌبة آقبی دکتر حویذ هسعْدی )جبهعَخراسبى رضْی 

 شٌبش ببلیٌی ّ هذرش داًشگبٍ(، بَ دّ صْرت هجبزی ّ حضْری برگسار شْد. فر )رّاى احسبى هتیي

 
 

 

 

 

 

 سبلي شَرا جْبدداًشگبّی خراسبى رضَی   مکان اجرا : 21/40/2044 زمان اجرا :

 

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 21 شماره :

 40/40/2044 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


