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 ستاد هرکسی مجری طرح:

 

 شاخصِ ّای دٍلت هطلَب عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ          کتاب ٍ کتاتخَاًی             لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ       گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 رٍشٌگری سیاسی ٍ تٌَیر افکار داًشجَیاى در هسیر کسة شٌاخت صحیح از ًاهسدّای ریاست جوَْری

 ایجاد فضای گفتگَ ٍ تضارب آرا 
 

 : خالصه طرح

َردار اسللت ٍ خللتر یخاصلل یللتاز اّو یلللاًَى اساسلل یللذتللِ لحللاخ سللاختار ً للام ٍ ت ک یاسلل ه یجوْللَر اصللا اًتخاتللا  در ً للام

 ی،جوْللَر یاسللتهختلللا از جولللِ ر یاًتخاتللا  اسللت کللِ در تخلل  ّللا یيّولل یٌللید یهْللن هللردم سللا ر یاز جلللَُ ّللا یکللی

 شَد. یٍ شَراّا ترگسار ه یاس ه یهجلس شَرا ی،خثرگاى رّثر

ُ تلِ جْلت ًمل  ٍ جا    یجوْلَر  یاسلت ًلاگَى، ر اًتخاتا  گَ یاىه در  یهملام رسلو   یيجوْلَر تلِ عٌلَاى هْلن تلر      یسهْلن ر ل   یگلا

سرًَشللت  یجوْللَر یاسللتدر اًتخاتللا  ر هللردم ترخللَردار اسللت. یهضللاعف یللتاز اّو یللِلللَُ هجر یگللاٍُ جا یکشللَر ت للذ از رّثللر

کٌٌلذ تلا عل ٍُ تلر ادارُ کشلَر در عرصلِ        یٍاگلاار هل   یلك   یکشَر زهلام اهلَر را تلِ هلذ   ْلار سلاخ تلِ شخصل         ییاجرا یریتهذ

 .کٌذً ام دفاع  یاىٍ ک یهلت از حمَق ٍ هٌافع هل یٌذُتِ عٌَاى ًوا یخارج یاستس

ِ ٍ شا یلك   یاسلت کلِ اًجلام آًْلا  تٌْلا از عْلذُ فلرد        یٌیٍ سلٌگ  یلر خط یّلا  یتٍ هسلوَل  یاٍظلا  یجوَْر دارا ر یس کلِ   یسلت

تلر   ترخلَردار تاشلذ   یلس ً یریتهلذ  یترخلَردار ٍ  از تجرتلِ کلاف    ییرا در حلذ تلا    یسل هٌلذر  در للاًَى اسا   یّلا  یژگیشاخص ّا ٍ ٍ

ٍ هللردم ًیللاز اسلت  هسلا ا هطللرس اسلت ٍ    یلليّولِ ا  یلس دٍازدّللن ً یجوْلَر  یاسللتشل  در خصللَن اًتخاتلا  ر   تللذٍى هلی آیلذ.  

داشلتِ  در صلحٌِ   یآى، حضلَر تاشلکَُ ٍ آگاّاًلِ ا    یلت تلا تَجلِ تلِ اّو    خصَصا داًشجَیاى تِ عٌلَاى لشلر تحصلیا کلردُ جاه لِ،     

َر تلی شل  ًیازهٌلذ رٍشلٌگری ٍ شلٌاخت صلحیح ًاهسدّلا اسلت. للاا تلر آى شلذین تلا تلا دعلَ  از ًوایٌلذگاى                اها ایي حضل  .تاشٌذ

ر تللي از ًاهسدّللای اصلللی ایللي دٍرُ ٍ ترگللساری هٌللاظرُ هیللاى آًْللا، در هسللیر رٍشللٌگری سیاسللی ٍ تٌللَی     4سللتادّای اًتخاتللاتی 

 افکار داًشجَیاى گام تردارین. هْواًاى ایي هٌاظرُ عثارتٌذ از:

 : دتیر شَرای راّثردی ستاد دکتر رٍحاًی در خراساى رضَیحمیدرضا موحدی زاده

 : ر یس کویتِ جَاًاى ٍ داًشجَیی ستاد حجت ا س م ر یسی در خراساى رضَیمصطفی باقرزاده

 گیری: راتط استاًی ستاد دکتر جْاًامیر اقتناعی

 : سخٌگَی ستاد دکتر لالیثاف در خراساى رضَیمصطفی ترکاشوند
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