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 وبًَى هْشثبساى سبصهبى داًطجَیبى خشاسبى سضَی مجری طرح:
 

 وبسگبُ آهَصضی اغَل اٍلیِ وَّپیوبیی عنوان طرح:
 

       سیبست ٍ اجتوبع                      علن ٍ اًذیطِ            وتبة ٍ وتبثخَاًی            دیي ٍ لشآى       فعالیت:سرفصل 

 فَق ثشًبهِ      گشدضگشی علوی فشٌّگی             هحشٍهیت صدایی             ادة ٍ ٌّش                            
 

 اهداف طرح :

 ّبی ٍسصضی دس خػَظ آهَصشثخطی  ٍ آگبّی ّبی گشٍّی ٍسصضی افضایص اًگیضُ ثشای ضشوت دس ثشًبهِ -

 دس ثشًبهِ عولی پس اص وبسگبُ تئَسی ایجبد حس ّوذلی دس ثیي داًطجَیبى ٍ تمَیت سٍحیِ وبس تیوی -

 افضایص سطح آگبّی داًطجَیبى دس خػَظ اغَل اٍلیِ وَّپیوبیی -

 ّبی ٍسصضی گشٍّی ضشوت دس ثشًبهِاص طشیك اًگیضُ داًطجَیبى افضایص  -
 

 خالصه طرح:

سا  یوَتبّ یب یهسبفت طَالً ،خبظ ثِ جض غعَد ثِ للِ یشّبییهس یوَدىثب پ یگشٍّ یبوِ دس آى فشد  است ای  هجوَعِ ثشًبهِ یوبییپ وَُ

 هفیذ یبسسالهت ثذى ٍ سَْلت عولىشد ثس ی، ثشایفٌ یشغ یتفعبل یهثِ عٌَاى  یوبییپ ذ. وٌَُگزساً یه یطتشث یبدس حذ فبغل دٍ هٌطمِ 

 ضَد. ینتمس یگشاص اضىبل د یبسیتَاًذ ثِ ثس یهتٌَع است وِ ه یبسثس یتفعبل یهٍسصش  یياست. ا

 هٌبسجی جْت ججشاى ایي فمذاى ثبضذ. عولتَاًذ  هی یوٌََّسد ،ّبی ٍسصضی ثب تَجِ ثِ ضیَع وشًٍب ٍ وبّص فعبلیت

 یچبثى، یاستخَاً یطثْجَد ضشا ،یِوبسوشد ثْتش س ،سالهت للت یصافضا، ٍصى وبّص، یتَاى َّاص یصافضا اص جولِ یبدیص یذفَایی پیوب وَُ

 ضَد. هی رّي ٍ سٍاى یسالهت یصافضاثبعث  ّوچٌیي ٍ عضالت

ثشای تئَسی وبسگبّی ًَسدی،  ّبی وَُ ثشًبهِپیوبیی ٍ افضایص اًگیضُ ثشای ضشوت دس  ّبی وَُ این ثشای آغبص فعبلیت اص ایي سٍ تػوین گشفتِ 

 َیبى سا دس ایي صهیٌِ ثبال ثجشین.داًطجآگبّی ثشگضاس وٌین تب ًَسدی  آضٌبیی ثب اغَل اٍلیِ وَُ

ٍ  یًَسد سٌگ ی،ًَسد وَُ ّبی دٍسُ هذسس ٍ داس دس حَصُ وٌََّسدی هذسس ایي وبسگبُ آلبی سضب خَضذل یىی اص افشاد هتخػع ٍ ًبم

صیست دس خػَظ هسبئل  دس اداهِ یىی اص داًطجَیبى هحیط  وتت صیبدی سا دس ایي حَصُ ثِ چبح سسبًذُ است.است. ّوچٌیي  ٍثشف یخ

 ای ثِ هذت ًین سبعت خَاّذداد. ًَسدی اسائِ صیست ٍ وَُ  هشتجط ثب هحیط

 ّبی ایي ثشًبهِ ثِ ضشح ریل است:  سشفػل

 یًَسد وَُ یبفتدسن ٍ دس -

 هذسىجْبًی ٍ  یًَسد ًَ ثِ وَُ یًگبّ -

 پشسص ٍ پبسخ -

 ایي وبسگبُ ثِ غَست حضَسی ٍ تئَسی پس اص خبسج ضذى اص ٍضعیت لشهض وشًٍب ثشگضاس خَاّذ ضذ.
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