عٌَاى:آضٌایی اجوالی با طرح ضْر داًایی (پارن علوی  -اوَلَژیه وَدن ٍ ًَجَاى البرز)
ٔدتثی حاخیلاػٕی ٟٙٔ -ذع تشق ٔ ،شیٓ ػادات حؼیٙی – واسؿٙاع اسؿذ ٔقٕاسی
چىیذُ :دس اوثش ؿٟشٞای تضسي وـٛسٞای پیـشفت ٝی د٘یأ ،شاوض فّٕی خٟت اػتفاد ٜی فٕ ْٛتٚ ٝیط ٜوٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ تٝ
ٔٙؾٛس آؿٙایی ْ ؤ ثش تا پذیذٞ ٜای فّٕی  ٚفٗ آٚسی ٚخٛد داسد  .ت ٝفال ، ٜٚپاسنٞای اوِٛٛطیه ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘اد تٛػق ٝی پایذاس
ؿٟشی خٟت فش ًٙٞػاصی دس حٛص ٜی حفاؽت اص ٔحیظ صیؼت دس ٘ماط ٔختّفی اص د٘یا عی دٞ ٝٞای ٌزؿت ٝتاػیغ ؿذ ٜا٘ذ.
اص تّفیك د ٚایذ ٜی فٛق ت ٝفال ٜٚی ٘ٛآٚسیٞای ٔٙحصش ت ٝفشد  ،عشح ؿٟش دا٘ایی ت ٝفٛٙاٖ اِٚیٗ پاسن فّٕی -

اوِٛٛطیه

وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ وـٛس ت ٝػاصٔاٖ پاسنٞا  ٚفضای ػثض ؿٟش وشج اسائ ٝؿذ  ٚدس تش٘أٝی خاسی آٖ لشاس داسد.
ٍاژگاى ولیذی :پاسن فّٕی ،تٛػقٝی پایذاس ،او ٛپاسن ،ؿٟش دا٘ایی
پارن علوی:
پاسن فّٕی وٛدن ٛ٘ ٚخٛاٖ،

یه هحیط علوی  -تفریحی ضاد ٍ تعاهلی

تا تاثیش ٌزاسی فٕیك  ٚپایذاس تش

خؼتدٌٛشی  ٚخاللیت ٔخاعثیٗ اػت  .دس ایٗ ٔىاٖ ٞا تا اػتفاد ٜاص ادٚات  ٚسٚاَ ٞای خاِة ٟٔ ٚیح تالؽ ٔی ؿٛد تا
سؿتٞٝای ٔختّف فّ ٚ ْٛخّٜٞٛای ٔتٖٚفی اص فٗ آٚسی سٚص تٔ ٝخاعثاٖ آٔٛصؽ داد ٜؿٛد.
افضایؾ ػغح آٌاٞی فٕٔٛی ٘ؼثت ت ٝفّ ٚ ْٛفٗ آٚسیٞا٘ ،یاص سٚصافض٘ٚی اػت و ٝوـٛسٞای پیـشفت ٚ ٝدس حاَ تٛػقٝ
احؼاع ٔیوٙٙذ .آٖٞا پیـشفت خٛد سا ٔتىی تش تشتیت ضْرًٍذاًی با هْارتّای رٌّی  -عولی ٍ خالق ٔیدا٘ٙذ.
پاسنٞای فّٕی  -تفشیحی آٔٛصؽ ٔحٛس٘ذ  ٚایٗ آٔٛصؽ ت ٝخای ٕ٘ایؾ صشف اؿیاء ،اص عشیك تشپایی ًوایطگاُّای
تعاهلی ،دس خٟت تفؼیـش  ٚتٛضیح ٔثـا٘ـی  ٚس٘ٚـذ سخـذاد پذیذٞ ٜای فّٕی صٛست ٔی پزیشد .دسٌیش ؿذٖ تاصدیذوٙٙذ ٜتا
أىا٘ات فشا ٓٞؿذ ٜدس ٞش ایؼتٍا ٚ ٜتجربِی ضخصی سٚاَٞای ٔٛخٛد خاعش ٜای فشأٛؽ ٘ـذ٘ی دس رٔ ٗٞخاعة تش خای
خٛاٞذ ٌزاؿت  .تاویذ تش فّٓ سٚص  ٚواستشدٞای آٖ  ٚدسن ٔفاٞیٓ فٙی اص دیٍش ٚیظٌی ٞایی اػت ؤ ٝی تٛاٖ تشای پاسن ٞای
فّٕی  -تفشیحی تشؿٕشد .ایٗ پاسنٞا ػقی داس٘ذ تا فّ ْٛسٚص د٘یا سا ت ٝعٛس عیٌی ٍ واربردی دس ٔحیظ خا٘ٛادٜٞا ٚاسد وٙٙذ؛
اص ػٛی دیٍش رٍحیِی جستجَگری ،وٌجىاٍی ،خاللیت ٍ ابذاع خفت ٝدس آٖ ٞا ،تٚ ٝیظ٘ ٜؼُ خٛاٖ سا تیذاس وٙٙذ ٚ
صٔیٝٙی ٌؼتشؽ تفىش فّٕی  ٚدسن اسصؽٞا  ٚحؼاػیتٞای ٔفاٞیٓ فّٕی  ٚفٙی سا دس خأقٟٔ ٝیا ػاص٘ذ .
اص آٖ خا و ٝرٍشّای غیرهستمین آهَزش ٔإثشتش٘ذ ایٗ پاسن ٞا تا تىی ٝتش ٕٞیٗ سٚؽ ٞا تالؽ داس٘ذ تا دس ػای ٝی
ایداد ٔحیظ ٞای ضاد ٍ هفرح  ،آٔٛصؽ ٔفاٞیٓ  ٚواتشدٞای فّٕی دس ص٘ذٌی سٚصٔش ٜت ٝفٕٔ ْٛشدْ صٛست پزیشد  .دس ٚالـ اص
عشیك ٕٞیٗ ٔـاسوت ٔفشح اػت ؤ ٝشدْ ٔی تٛا٘ٙذ دس ٞش ػٙی  ٚاص ٞش صٔی ٝٙی فهسی دستاس ٜی علن ،فٌاٍری ٍ صٌعت
ٔغاِثی تیأٛص٘ذ.
تٌَع رضتِّای علوی دس ایٗ پاسن ٞا  ٚفشا ٓٞوشدٖ أىا٘ات الصْ خٟت فعالیتّای عولی تشای وٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ،
أىاٖ وـف اػتقذادٞا  ٚخاللیت ٞای فشدی آ٘اٖ سا فشأ ٓٞی آٚسد .الصْ ت ٝروش اػت وّ ٝذف ًْایی ایي پارن ّا «آهَزش
خالق» است .آٔٛصؿی و ٓٞ ٝدس سٚؽ  ٓٞ ٚدس ٞذف ٍ٘اٞی ت ٝخاللیت  ٚاتذاؿ داسد  .ت ٝفال ٜٚعشاحی فقاِیت ٞای خٕقی،
سٚحیٝی وار دستِ جوعی سا دس تاصدیذوٙٙذٌاٖ ٟ٘ادیٔ ٝٙی وٙذٔ.خاعثیٗ اصّی پاسن ٞای فّٕی  -تفشیحی ،وٛدواٖ ٚ
٘ٛخٛا٘اٖ ٞؼتٙذ و ٝاوثشیت خٕقیت وـٛس سا تـىیُ ٔیدٙٞذ  ٚحضٛس ٔإثشی دس خا٘ٛادٜٞا داس٘ذ.
الصْ ت ٝروش اػت دس ؿٟشٞای تضسي وـٛسٞای پیـشفت ٝاص چٙذ دٌ ٝٞزؿت ٝپاسن ٞاٛٔ ،صٜٞا ٔ ٚشاوض فّٕی ،صٙقتی ٚ
فٗآٚسی ٔختّفی ٚیظ ٜفٕٔ ْٛشدْ ،خاص ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ تاػیغ ؿذ ٜاػت.
پارن اوَلَژیه:
تَسعِی پایذار:
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دس ػاَ  987دس «وٙفشا٘غ خٟا٘ی ٔحیظ صیؼت  ٚتٛػق ،» ٝتٛػقٝی پایذاس چٙیٗ تقشیف ؿذ « :سفـ ٘یاصٞای ٘ؼُ
حاضش تذ ٖٚت ٝخغش ا٘ذاختٗ تٛا٘ایی ٘ؼُٞای آیٙذ ٜد س دػتیاتی ت٘ ٝیاصٞایؿاٖ »]ِ [ United Nations. 1987زا حك ٞش
٘ؼُ دس تشخٛسداسی اص ٕٞاٖ ٔمذاس ػشٔای ٝعثیقی و ٝدس اختیاس دیٍش ٘ؼُٞا لشاس داؿت ٝت ٝسػٕیت ؿٙاخت ٝؿذ ٜاػت.
«اوَ پارن » ،پاسوی اػت ٔٙغثك تش تقشیف تٛػق ٝی پایذاس  ٚاػتا٘ذاسدٞای اوِٛٛطیه و ٝتا حذ أىاٖ ٔتاتِٛیؼیٓ آٖ
ػاصٌاس تا عثیقت  ،تِ ٝحاػ التصادی خٛدوفا  ٚتِ ٝحاػ الّیٔی ػاصٌاس ٙٔ ٚقغف تا ؿشایظ ٔحیغی اػت  ٚتِ ٝحاػ اختٕافی
ٛٞیتتخؾ ٔ ٚتٕایضوٙٙذ ٜی خصٛصیات خشدٜفشٔ ًٙٞحّی ٔ ٚحیغی آسأؾ تخؾ ٔی تاؿذ .دس چٙیٗ پاسن ٞایی ت ٝتاصیافت
صتاِ ٚ ٝفاضالب ،تأٔیٗ ا٘شطی ٔٛسد ٘یاص اص ٔٙاتـ پان  ٚیا تدذیذپزیش  ،اػتفاد ٜاص ٔصاِح ػاصٌاس تا ٔحیظ پیشأ ٚ ٖٛاػتفاد ٜاص
ٔصاِح ٔصٛٙفی ٘ ٚاػاصٌاس فمظ دس ؿشایظ اضغشاس  ،حفاؽت اص ٌٞ ٝ٘ٛای ٌیاٞی  ٚخا٘ٛسی ٙٔ ٚاتـ ط٘تیىی  ٚتیِٛٛطیه ٚ

...

پشداخت ٝخٛاٞذ ؿذ  .فشضیٝی اصّی عشاحی او ٛپاسن فشا ٓٞآٚسدٖ پـتٛا٘ٞ ٝای التصادی ،فّٕی  ٚصیؼت ٔحیغی ٔٙاػة
تشای آٔٛصؽ فٕٔٛی  ٚفش ًٙٞػاصی دس صٔی ٝٙی ٔحیظ صیؼت ٔی تاؿذ .پشٚاضح اػت و ٝلیذ اوِٛٛطیه تٛدٖ اِضأات فشاٚا٘ی
سا پیؾ سٚی عشاحاٖ ٔ ٚدشیاٖ پاسن لشاس خٛاٞذ داد.
هصادیك لابل اجرا در اوَ پارن ّا:
تا تٛخ ٝتٔ ٝفاٞیٓ تٙیادیٗ فٛقاِزوش ،دس ادأ ٝت ٝتیاٖ ٔصادیك ٔختّف ٔشتثظ تا ساٞثشدٞای تیاٖ ؿذ ٜدس یه او ٛپاسن
ؿٟشی تا واستشد فٕٔٛی خٛاٞیٓ پشداخت  .اِثت ٝػغح ایذٞ ٜای ٔغشح ؿذٔ ٜتفاٚت تٛد ٚ ٜتشخی خشد  ٚتشخی والٖ ٔی تاؿٙذ.
تؼیاسی اص ٔصادیك تیاٖ ؿذ ٜت ٝصٛست دفقی لاتُ اخشا ٘یؼتٙذ  ٚیا پیؾ

٘یاصٞایی داس٘ذ و ٝاِضأا دس ٞش ٔحّی لاتُ تأیٗ

٘یؼت.
اخشای ػیؼتٓ ٞای تصفی ٝی فاضالب (تشخیحا ػأا٘ٞٝای ت ٝسٚص دس ایٗ صٔی ) ٝٙتٙٔ ٝؾٛس اػتفاد ٜدس پاسن ٘ ٚیض
ٔـاٞذ ٜتٛػظ فٕ ْٛاص خٙثٝی آٔٛصؿی
اخشای ػیؼتٓٞای تدضیٝی عثیقی فاضالب تٛػظ ٔحیظ صیؼت
اػتفاد ٜاص تاػیؼات تاصیافت ٔٛاد تٙٔ ٝؾٛس تاصٌشدا٘ذٖ آٖٞا ت ٝچشخٝی صیؼت ٔحیغی حتی اٌش تٟٙا دس ػغح
آٔٛصؿی  ٚآصٔایـی لاتُ اخشا تاؿذ
حفؼ ٍٟ٘ ٚذاسی حیات ٚحؾ ٌ ٚیاٞاٖ تٔٛی ٌ ٚؼتشؽ آٖٞا
خٕـآٚسی ،رخیش ٚ ٜتصفی ٝی ػیالبٞا ،سٚاٖ آبٞا  ٚآب ٞای حاصُ اص سیضؽ خٟت اػتفاد ٜدس پاسن ت ٝصٛست
خشیا٘ی یا اػتخشی
اػتفاد ٜاص ٔصاِح ػاختٕا٘ی دٚػت داس ٔحیظ صیؼت  ٚلاتُ تاصیافت  ٚتشخیحا ٔحّی
تٛخ ٝت ٝواٞؾ اثشات ٘أغّٛب ص٘ذٌی ؿٟشی ٘ؾیش آِٛدٌی ٛٞا ،تشافیه ،آِٛدٌی صٛتی ... ٚ
اػتفاد ٜاص يیاٞا٘ی و ٝتشای پش٘ذٌاٖ ػاوٗ ٔٙغم ٝدا٘ ٝتِٛیذ وٙٙذ
اػتفاد ٜاص وٛدٞا  ٚتمٛیتن٘ٙذٞ ٜای عثیقی
عشاحی ػاختٕاٖٞا ت٘ ٝحٛی و ٝاص ا٘شطی ٌشٔایی ٛ٘ -سا٘ی خٛسؿیذ  ٚتٟٛیٝی عثیقی حذاوثش تٟش ٜسا تثش٘ذ
اسائٝی غزاٞایی اسٌا٘یه ،حاصُ اص ػثضیدات ٔٛخٛد دس پاسن دس سػتٛساٖٞای پاسن
ضذفف٘ٛی وشدٖ آب اػتخشٞای ؿٙا تا خذیذتشیٗ ٔٛاد غیشػٕی ٌ ٚشْ وشدٖ آب آٖ تا ٔٙاتـ ا٘شطی پان
دس اِٛٚیت لشاس دادٖ اٍِٞٛای حُٕ ٘ ٚمُ فٕٔٛی  ،پیاد ،ٜدٚچشخ ٚ ٝیا ػایش ٚػایُ اتتىاسی پان دس تأٔیٗ دػتشػی
ت ٝپاسن
2

اػتفاد ٜاص ْصاِح تاص خٟت وف ػاصی و ٝأىاٖ سؿذ ٌیاٞاٖ  ٚفّف ٞا اص خالَ آٖ ٞا ٚخٛد داؿت ٝتاؿذ  .ایٗ ٔصاِح
آب تاساٖ سا خزب وشدٔ ٚ ٜا٘ـ اص خاسی ؿذٖ ت ٝسٚی ػغح ٔی ؿ٘ٛذ .دس ٌزسٞا تشخیحاً ؿٗ  ٚػ ًٙسیض ٜت ٝواس س ٚد
 ٚدس ِثٞٝای ٔؼیش اص اِٛاسٞای چٛب اػتفاد ٜؿٛد.
دیٛاسوـیٞا  ٚحصاسٞا تیـتش تشای تٙؾیٓ حدٓ تشافیه تاؿٙذ تا دٚس ٍ٘ ٝداؿتٗ ٔشد ْ .دس ایٗ حصاسٞا اص ٌیاٞا٘ی
س٘ٚذٔ ٜا٘ٙذ ٔ ٛاػتفاد ٜؿٛد.
اػتفاد ٜاص ِٔٛذٞای خٛسؿیذی ،تادی ،آتی  ٚػایش ٔٙاتـ پان  ٚتدذیذپزیش ا٘شطی خٟت ٔصاسف ٌ٘ٛاٌٖٛ
فشًٙٞػاصی فٕٔٛی خٟت حفاؽت اص ٔحیظ صیؼت  ٚاستمای تدشتٞٝای آٔٛصؿی دس ایٗ حٛص ٜت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ اسائٝی
ف ٖٛٙصیؼت ٔحیغی ت ٝتاصدیذوٙٙذٌاٖ ٘ؾیش سٚؽٞای تفىیه  ٚاػتفادٔ ٜدذد اص صتاِٞٝا ،تٟشٌٜیشی اص ا٘شطی ٞای
تدذیذپزیش ،واٞؾ تِٛیذ فاضالب ،سٚؽ ٞای ػاخت ٔحصٛالت ػاصٌاس تا ٔحیظ صیؼت ... ٚ
تشخؼتٕٛ٘ ٝدٖ ٛٞیت فشٍٙٞی ٔحّی
اخشای عشح «اوَ پارن » دس وٙاس «پارن علوی » و ٝاٞذافی وأال ٕٞؼ ٚ ٛلاتُ تّفیك سا داسا ٔی تاؿٙذ ،صٔیٞ ٝٙای
تذیقی سا خٟت آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞػاصی تّٙذٔذت دس حٛص ٜی تٛػقٝی پایذاس فشا ٓٞخٛاٞذ آٚسد  ٚیىی اص ٕ٘ادٞای تٛػق ٝی
ؿٟشی پایذاس ٔحؼٛب ٔیؿٛد.
ضْر داًایی (پارن علوی  -اوَلَژیه وَدن ٍ ًَجَاى البرز):
ؿشوت ٟٔٙذػی ساتیا فٗ آٚساٖ اِثشص ،دس ػاَ 90

پیـٟٙاد تأػیغ پاسن فّٕی ٚ ،یظٜی وٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ سا تا فٛٙاٖ

تداسی «ضْر داًایی» تذٚیٗ  ٚت ٝػاصٔاٖ پاسن ٞا  ٚفضای ػثض ؿٟشداسی وشج اسائٕٛ٘ ٝد  .تا پیـٟٙاد ٔذیشیت ٔحتشْ ػاصٔاٖ
لیذ اوِٛٛطیه ٘یض ت ٝایٗ عشح افضٚد ٜؿذ  .دس ٟ٘ایت ایٗ عشح ت ٝصٛست یه جاسن ٔٛضٛفی تا پغ صٔیٝٙی اوِٛٛطیه ،وٞ ٝذف
آٖ آٔٛصؽ سؿتٞ ٝای ٔختّف فّ ْٛخصٛصا فّ ْٛا٘ؼا٘ی -

اختٕافی ت ٝوٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ ،دس لاِة فقاِیت ٞای تفشیحی،

ػشٌشْوٙٙذٞ ٚ ٜیدا٘ی ٔیتاؿذ ،ت ٝتصٛیة س ػیذ .اٞذاف ٚ ٚیظٌیٞای پاسن دس یه ٍ٘ا ٜوّی ت ٝؿشح صیش ٔی تاؿذ:
ایداد ٔحیغی خٟت سؿذ

خاللیت ،جستجَگری  ٚابذاع دس وٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ تش پایٝ

ی فقاِیت ٞای

سرگرموٌٌذُ تا چاؿٙی بازی ،هسابمِّ ،یجاى ٍ هاجراجَیی
تٛخٚ ٝیظ ٜت ٝبازدیذ تعاهلی ٔخاعثاٖ اص پاسن  ٚیا ت ٝفةاستی تجربِ بِ جای هطاّذُ (تاویذ تش تدشتٔ ٝؼتمیٓ
تٛػظ تاصدیذوٙٙذٌاٖ  ٚدسٌیش ؿذٖ آ٘اٖ تا سٚاَ ٞای عشاحی ؿذ)ٜ
ت ٝواسٌیشی سٚاَٞای خاللا٘ ٚ ٝخزاب خٟت آٔٛصؽ ٙٔ ٚحصش ٘ـذٖ دس ادٚات تىِٛٛٙطیه  ٚپیچیذٜ
تمٛیت سٚحیٔ ٝـاسوت  ٚوار جوعی اص عشیك تقشیف فقاِیتٞای ٌشٞٚی
تٛخ ٝت ٝتعریف عوَهی پارن ت ٝفٛٙاٖ «هىاًی با فضای باز ٍ طبیعی وِ افراد در آى جا از سطحی از آزادی
عول برخَردارًذ » ایٗ ٔ ٟٓدس اوثش ٔٛاسد ٔـات ٝاخشا ؿذ ٜدس وـٛس ٔغفٚ َٛالـ ؿذ ٜاػت ِ ٚزا اوثش پاسن

ٞای

ٔزوٛس دس ػاختٕاٖٞایی و ٝچٙذاٖ تفاٚتی تا ٔذسػ ٝیا أاوٗ اداس ی ٘ذاس٘ذ ٔؼتمش ٔیتاؿٙذ
آٔٛصؽ  ٚفش ًٙٞػاصی تا سٚؽ ٞای خاللا٘ ٛ٘ ٚ ٝدس خصٛف ؿٙاخت ٍٝ٘ ،داسی  ٚتٟش ٜتشداسی ٔٙاػة اص ٔحیظ
صیؼت ٙٔ ٚاتـ عثیقی تا تٛخ ٝتٔ ٝف ْٟٛتَسعِی پایذار  ٚفٛٙاٖ «اوَلَژیه» پاسن
تٛخٚ ٝیظ ٜتٔ ٝقٕاسی پاسن  ٚأاوٗ خا٘ثی (ٔٙؾش ،ػاختٕاٖ ٞا ،فضاٞای تاص ٔؼمف  ٚغیشٔؼمف  )... ٚخٟت اسائ ٝی
یه ٔدٕٛف ٝصیثإٞ ،اٙٔ ٚ ًٙٞحصش ت ٝفشد تِ ٝحاػ تصشی و ٝلاتُ عشح ت ٝفٛٙاٖ ٕ٘اد پشٚط ٜتاؿذ
پشداختٗ ت ٝولیِی ضاخِّای علَم ٔ ٚتٕشوض ٘ـذٖ دس ٕ٘ایؾ پذیذٞ ٜای فیضیىی ٟٙٔ -ذعی
تٛخٚ ٝیظ ٜت ٝسؿتٞٝای فّ ْٛا٘ؼا٘ی ٙٞ ٚش
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تٛخٚ ٝیظ ٜت ٝآؿٙایی ٔخاعثاٖ تا تَاًوٌذیّای علوی ٍ صٌعتی وطَر تا ٕٞىاسی ٔشاوض ٔشتٛعٝ
اػتفاد ٜاص تؼتش پاسن خٟت ؿٙاػایی  ٚػاصٔاٖ دٞی ٘خثٍاٖ ؿٟش دس لاِة واًَىّای علن ٍ خاللیت  ،تشلشاسی
استثاط ٔخاعثاٖ ٔؾتاق تا صٙایـ ،دا٘ـٍاٞ ٜا ،واسآفشیٙاٖ٘ ،خثٍاٖ  ٚدا٘ـٕٙذاٖ وـٛس  ٚالذأات ٔـاتٝ
عشاحی برًاهِّای ٍیژُ ٍ اردٍیی خٟت تذا ْٚاستثاط ٔخاعثاٖ تا پاسن  ٚایداد اٍ٘یض ٜی ٔشاخقٔ ٝدذد ت ٝپاسن
فشا ٓٞآٚسدٖ أىا٘ات سفاٞی ،تفشیحی ،تداسی ٌ ٚشدؿٍشی ٔٛسد ٘یاص دس وٙاس پاسن خٝ
تاصدیذوٙٙذٌاٖ  ٚوٕه ت ٝػٛدآٚسی تیـتش ٔدٕٛفٝ

ت خذٔت سػا٘ی تیـتش تٝ

بخصّای هختلف پارن:
پاسن دس یه ٍ٘ا ٜوّی اص د ٚتخؾ اصّی تـىیُ خٛاٞذ ؿذً :وایطگاُ  ٚوارگاُ .دس وٙاس ایٗ د ،ٚتخؾ ٞای دیٍشی تا
واسٚیظٜٞای ٔقیٗ تقشیف ؿذ ٜاػت .دس ادأ ٝتٛضیحات ٔختصشی پیشأٞ ٖٛش تخؾ اسائ ٝؿذ ٜاػت:
ً وایطگاُ:
ٕ٘ایـٍا ٜؿأُ تخؾ ٞای ٔتقذدی ٔی تاؿذ وٞ ٝش تخؾ ؿأُ چٙذ ایؼتٍا ٜخٛاٞذ تٛد  .دس ایؼتٍاٞ ٜا ٚػایُ ٚ
س٘ٚذٞای ٔٛسد ٘ؾش خٟت اخشای فقاِیت ٞای ٔختّف فشأ ٓٞی ٌشدد  ٚتا حضٛس ٔشتیاٖ  ٚیا اسائ ٝی دػتٛساِقُٕ اص عشیك
پُٞٙای ٔتٙی  ٚیا وأپیٛتشی ،تاصدیذوٙٙذٌاٖ فقاِیت خٛد سا ا٘داْ ٔی دٙٞذ .فقاِیتٞا ت ٝصٛست ا٘فشادیٌ ،شٞٚی  ٚیا
خا٘ٛادٌی تقشیف خٛاٙٞذ ؿذ  .سؿتٞٝای تحت پٛؿؾ  ٚتمؼیٓ تٙذیٞای ٔحتٛایی ٕ٘ایـٍا ٜدس فاص عشاحی ٟ٘ایی خٛاٞذ
ؿذ أا ت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ دس ػادٜتشیٗ حاِت ت ٝصٛست صیش ٔیتاؿذ:
فّ ْٛپای ٝؿأُ ایؼتٍاٜٞای :فیضیه ،ؿیٕی ،سیاضیات٘ ،د ،ْٛصیؼتؿٙاػی  ٚاو... ٚ ٛ
فّٟٙٔ ْٛذػی ؿأُ ایؼتٍاٞ ٜایٔ :ىاتش٘ٚیه ،فٕشاٖ ٔ ٚقٕاسی ،فٗ

آٚسی اعالفات،

وـاٚسصیٛٞ ،افضا ... ٚ
فّ ْٛا٘ؼا٘ی ؿأُ ایؼتٍاٞ ٜای :تاسیخ ،فّؼف ،ٝفّ ْٛاختٕافیٔ ،ذیشیت ،التصاد ،فّ ْٛدی٘ی،
وؼة  ٚواس ... ٚ
ٙٞش ؿأُ ایؼتٍاٜٞایٙٞ :شٞای ٕ٘ایـیٙٞ ،شٞای تدؼٕیٛٔ ،ػیمی ... ٚ
... ٚ
 وارگاُ:
اسائٝی آٔٛصؽٞای فّٕی دس حٛصٞ ٜای ٔختّف تشای تاصدیذوٙٙذٌاٖ و ٝؿأُ آٔٛصؽ ٔمذٔاتی ،دس اختیاس لشاس
دادٖ ٚػایُ ٔٛسد ٘یاص  ٚدس ٟ٘ایت ایداد خشٚخی ٔٙاػة تٛػظ ؽ سوت وٙٙذٔ ٜی تاؿذٔ .ثاَٞای ػاد ٜدس ایٗ حٛصٜ
واسٌأ ٜذاسٞای اِىتش٘ٚیه ،واسٌا ٜسٚتاتیه  ٚواسٌاٜ

وؼة  ٚواس ٔی تاؿذ .ضشٚست داسد سؿتٞٝای تحت پٛؿؾ ٚ

تمؼیٓتٙذیٞای ٔحتٛایی واسٌا ٜدس حٛصٟٙٔ ٜذػی  ٚفّ ْٛپایٙٔ ٝحصش ٘ـذ ٚ ٜت ٝػایش فّ ْٛخصٛصا فّ ْٛا٘ؼا٘ی
(ٔٛاسدی ٔا٘ٙذٟٔ :استٞای ص٘ذٌی ،فش ًٙٞؿٟش٘ٚذیٔ ،ثاحث واستشدی  ٚسٚصٔش ٜی ٔاِی  -التصادی ،وؼة  ٚواس،
واسآفشیٙی ،خاللیت ٘ )... ٚیض ت ٝعٛس خذی پشداخت ٝؿٛد.
 اردٍّا ٍ برًاهِ ّای ٍیژُ:
عشاحی چٙیٗ تخـی تا ٞذف وّی فش ًٙٞػاصی دسحٛص« ٜواس خٕقی »  ٚتذٚاْ استثاط ٔخاعثاٖ تا جاسن اص عشیك
خّك تش٘أٞٝای خذیذ صٛست خٛاٞذ پزیشفت .ت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ:
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 oاسدٞٚا (تاتؼتا٘ی ،آخش ٞفت ،ٝخا٘ٛادٌیٔ ،ذسػ ٝایٌ ،شٞٚی  ٚ )... ٚتش٘أٞ ٝای ٚیظ( ٜخـٗ تِٛذ ،خـٗ
فاسكاِتحصیّی ،خًُٞٙا ٔ ٚؼاتمات فّٕی ٞ -یدا٘ی )... ٚ
 oدس ٘ؾش ٌشفتٗ أىا٘ات اسد ٚصدٖ

 ٚیا ت ٝفٛٙاٖ ٔثاَ عشاحی یه سٚاَ خٟت اسدٞٚای

 -7سٚص ٜتا

ٔحتٛای ٞیدا٘ی  ٚخزاب
ٚ oیظٜتش٘أٞٝای ٔٙاػثتی ٛٔ -ضٛفی خٟت تذا ْٚاستثاط تاصدیذوٙٙذٌاٖ تا ٔدٕٛف ٚ ٝحفؼ ٘ٛآٚسی تٝ
فٛٙاٖ ٔثاَ حضٛس واسآفشیٙاٖ تشتش ،واسٌاٜٞإ٘ ،ایـٍاٜٞای ٚیظ... ٚ ٜ
 هَزُی علن ٍ فيآٍری وطَر:
ایٗ تخؾ تٙٔ ٝؾٛس اسائٝی تاسیخ فّٓ  ٚفٗ آٚسی دس وـٛسٔاٖ دس ٘ؾش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت.
 دستاٍردّای هلی:
دس ایٗ تخؾ تا ٕٞىاسی صٙایـ ٛٔ ٚػؼات فّٕی  ٚپظٞٚـی تشاص ا َٚوـٛس أىاٖ آؿٙایی ٞش چ ٝتیـتش ٔخاعثاٖ
تا دػتاٚسدٞای فّٕی ،پظٞٚـی  ٚصٙقتی وـٛس فشا ٓٞخٛاٞذ آٔذ  .ت ٝفالٍ٘ ٜٚاٚ ٜیظ ٜای ت ٝوؼة  ٚواس ٔ ٚم ِٝٛی
واسآفشیٙی خٛاٞذ ؿذ.
 واًَىّای تفىر ،علن ٍ خاللیت :
ایٗ تخؾ اص پاسن أىا٘اتی حذالّی سا دس اختیاس وٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ خالق  ٚفاللٙٔ ٝذ ت ٝواس تیٕی لشاس ٔی دٞذ تا
ایذٜٞای خٛد سا تا حذ ٕٔىٗ فّٕی وٙٙذ.
 فرٍضگاُ:
دس ایٗ تخؾ اػثاب تاصیٞای فّٕی ،ادٚات واسٌاٞی  ٚوّیٔ ٝحصٛالت ٔشتثظ تا آٔٛصؽ  ٚسؿذ فّٓ  ٚخاللیت دس
وٛدواٖ ٛ٘ ٚخٛا٘اٖ دس ٕٞاٍٙٞی وأُ تا اٞذاف پاسن اسائ ٝخٛاٞذ ؿذ .
 هجوَعِ اهىاًات فرٌّگی ٍ رفاّی جاًبی :
خٟت تىٕیُ سػاِت فشٍٙٞی پاسن  ٚخثشاٖ وٕثٛدٞای تاسیخی ؿٟش وشج فضاٞای خا٘ثی صیش دس وٙاس عشح اصّی
لاتّیت  ٚضشٚست اخشا داس٘ذ  :ومبیشگبٌ دائمی کتبة بب استبودار د ببال  ،ببوک ورم افسارَبی علمی ،آمًزشی ي صىعتی ،
ببوک صًت ي تصًیر  ،سبله تئبتر ،سیىمب ي کىفراوس  ،کتبةخبوٍَ ،تل ي امکبوبت رفبَی مبوىد :فريشگبٌ عمًمی،
رستًران ،محیط يرزشی ،پبرکیىگ ،ومبزخبوٍ ،محل وگُداری ي ببزی کًدکبن زیر  2سبل ي ...
ًتیجِگیری ٍ پیطٌْادات:
تا تٛخ ٝتٔ ٝغاِة تیاٖ ؿذ ، ٜفّی سغٓ ٚخٛد ٔشاوض فّٕی  -تفشیحی ٔـات ٝدس وـٛس تا تٛخ ٝتٚ ٝیظٌیٞای ٔٙحصش ت ٝفشد
ایٗ عشح  ،تا پیـٍاْ ؿذٖ دس اخشای آٖ دس اػتاٖ تاص ٜتاػیغ اِثشص ٔی تٛاٖ تش ٔضیت ٞای فّٕی ٌ ٚشدؿٍشی اػتاٖ افضٚدٚ ٜ
اٍِٛیی تشای اخشای ػایش عشحٞای ٔـات ٝدس وـٛس ؿذ.
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