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 اهداف طرح :

 آشٌبیی هسئَلیي دفبتز سبسهبى داًشجَیبى بب بستزّبی تبریخی دٍ اًقالة هشزٍطِ ٍ اسالهی

 ی دٍ اًقالة هشزٍطِ ٍ اساله یيدر ب یزاىا یفزاس ٍ فزٍدّب یبزرس
 

 : خالصه طرح

بب حَادث گذشتِ است.  ییٍ آشٌب یخطبلببى راُ حق داشتِ اًذ، هطبلعِ تبر یکِ بشرگبى اّل علن ٍ فضل ّوَارُ بزا ّبیی یِاس تَص یکی

 ىیشیٌیبپ یبتکِ اس تجزب یاهزٍس هب ببشذ. کس یتگزّذا تَاًذ یاست کِ ه ییّب ّب ٍ عبزت درس یدارا یٌذُ،گذشتِ بِ هثببِ چزاغ راُ آ

بٌب بز ایي بزای ّوِ افزاد بِ طَر عبم ٍ قشز داًشجَ بِ طَر خبص ٍاقع خطبّب ٍ اشتببّبت گذشتِ را تکزار خَاّذ کزد.  بِ یبهَسد،درس ً

بسیبر ضزٍری است کِ تبریخ کشَر را بشٌبسذ ٍ بب فزاس ٍ فزٍدّبی تبریخی کشَرش آشٌب ببشذ. در ایي هیبى اهب تبریخ هعبصز ایزاى ٍ 

بسخَاًی ریشِ ّب ٍ بستزّبی شکل گیزی اًقالة هشزٍطِ ٍ ًیش اًقالة اسالهی اس اّویت بسیبر بیشتزی بزخَردار است چزا کِ بزرسی ٍ ب

تقزیبب صذ ٍ دُ سبلِ ریشِ دارد ٍ لذا بزای ایي دٍرُ تقزیبب توبم آًچِ اهزٍس بزای هب در عزصِ سیبست ٍ جبهعِ بِ ارث رسیذُ است در 

 راّی جش ببسخَاًی ایي دٍرُ ًذارین.شٌبخت جبهعِ اهزٍس ّیچ 

جلسِ ٍیژُ هسئَلیي دفبتز ٍ اعضبی سبسهبى داًشجَیبى بِ هذرسی  8حبل بب تَجِ بِ هقذهبت فَق بز آى شذین تب طی کبرگبّی در 

هشْذ ٍ ًَیسٌذُ کتبة جب بِ جبیی دٍ اًقالة( در )عضَ ّیئت علوی گزٍُ علَم سیبسی داًشگبُ فزدٍسی  دکتر مهدی نجف زاده

 راستبی آشٌبیی بب ایي ببسُ سهبًی گبم بزدارین.
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