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مجری طرح :دفتر داًشکذُ هؼواری ٍ شْرسازی
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کتاب ٍ کتابخَاًی

ادب ٍ ٌّر
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ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
ًکَداشت هقام ٍاالی اهام حسیي (ع) ٍ تبییي ٍاقؼِ ػاشَرا برای داًشجَیاى
ّوکاری ٍ ّوراّی با سایر تشکل ّا ٍ ایجاد زهیٌِ برای ّوکاری ّای هشترک در آیٌذُ
هؼرفی ٍ آغاز دفتر سازهاى داًشجَیاى در داًشکذُ هؼواری ٍ شْرسازی
خالصه طرح :
شـــٌاخت ٍ بازشــٌاخت حاد ــِ ػاشــَرات شــٌاخت ٍ بازشــٌاخت بــسر تــریي جریــاى هؼرفتــیت هؼٌــَیتی ٍ شــریؼتی در دل یــ
حاد ِ بـِ ظـاّر زهـاًی ٍ زهیٌـی ٍیـی بـِ حقیقـت فرازهـاًیت فرازهیٌـی ٍ فرازبـاًی اسـت چٌـاىکـِ بـسر تـریي حواسـِ اسـ هی ـ
اًســاًی در یـ بســتر تـــاریخی ر ًوــَد ٍ ســیر تــاری را دگرگــَى ٍ هتحــَل ســاخت ٍ گســترُ آى در احیــاگری هؼرفتــی در حــَزُ
هؼرفــت دیٌــی ٍ دیـــي تــا ا ــ گرایــی اجتوــاػی در ػـــر ِّــای هـــذیریتیت فرٌّگــیت اخ قــیت تربیتــیت اقتیــادیت سیاســیت
اجتواػی ٍ  ...تا آًجا اسـت کـِ بازشٌاسـیت بازکـاٍی ٍ بـازهیٍّی آى یـ تـرٍری ػیٌـیت فرییـِ ػلوـی ٍ تـاریخی اسـت تـا ًْیـت
ػاشَرا کِ بـرای ًـاب سـازی دیـي ٍ هؼرفـت دیٌـی ٍ بازسـازی ٍ ًــَسازی فرٌّگـیت هؼٌـَی ٍ اجتوـاػی حـاد شـذت ّوـَارُ ًـابت
زالل ٍ ا یل بواًذ ٍ هاًٌذ ّویشِ تاری ت ایْام بخش ًْیتّای فرٌّگیت دیٌی ٍ اجتواػی شَد.
در راســتای هقــذهای فــَق ایــدکر ٍ اّــذاف هــدکَرت دفتــر ســازهاى داًشــجَیاى جْادداًشــگاّی در داًشــکذُ هؼوــاری ٍ شْرســازی
در ًظــر دارد بــِ هٌظــَر بازشٌاســی حواســِ تــاریخی ػاشــَرا ٍ بــا هحَریــت ٍقــایغ ٍ ات اقــای آى رٍزت ًشس ـتی بــا حیــَر رٍحــاًی
هحترم حجت االس م بْشتی برگسار کٌـذ .در ایـي جلسـِ از حیـَر هـذا اّـل بیـت حـان قاسـن ٌّـرٍرت ًیـس بْـرُ خـَاّین بـردت ٍ
بِ رف ًْـار هـدیرای ػـساداراى هحتـرم خـَاّین بـَد .ایـي هـر بـا ّوکـاری کلیـِ تشـکلْای داًشـجَیی داًشـکذُ برگـسار خَاّـذ
شذ.
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