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 ٍ التصبدی داًشىذُ ػلَم اداری دفتز  مجری طرح:

 

 ًَ ثِ ٍالؼِ ػبشَرا رٍیىزدی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ          وتبة ٍ وتبثخَاًی              لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 اهزٍس ثشز داشتِ ثبشذ یتَاًذ در سًذگ یه ینوِ آى ٍالؼِ ػظ یػبشَرا ٍ اثؼبد هختلف آى اس هٌظز اًسبى اهزٍس ٍ ًمش یثزرس

 ٍ سیبسی ٍالؼِ ػبشَرا ٍ ًمش آى در شىَفبیی تشیغ در تبریخثزرسی اثؼبد اجتوبػی 
 

 : خالصه طرح

ّب  ّب یب دست یبفتي ثِ ًتبیج ٍ همبصذ خبص خَد ّستٌذ؛ ثذیي تزتیت ًگبُ ّب در پی اصالحبت ٍ دگزگًَی ّب ٍ لیبم جَاهغ ثشزی ثب اًمالة

ای را در جغزافیابی   گبّی ثِ تبریخ پز فزاس ٍ ًشیت شیؼِ، ًمطِپس اس یه حزوت سیبسی یب اجتوبػی ثِ ًتبیج پس اس آى هؼطَف است. ً

ّاب اس ارس  ٍ   دّذ وِ پس اس چْبردُ لزى ّوچٌبى هلتْت ٍ ثحث ثزاًگیش ثبلی هبًذُ ٍ گذر سبلیبى ٍ ّاشارُ  وزثال ٍ سهبى ػبشَرا ًشبى هی

بشَرا ٍ حزوت اهبم حسیي )ع( ثب اثؼابد ثشرگای   اّویت آى ًىبستِ است. هسبلِ دست یبفتي ثِ ًتبیج ٍ تحمك همبصذ در خصَص جزیبى ػ

هٌاذی ثزخای    حبوی اس غزض -ًبن  ًوبیذ. اهزٍس ثب ًگبّی ثِ چْبردُ لزى گذشتِ، ًمبطی هْن ٍ در هَاردی شجِْ وِ داشت ثسیبر هْن هی

 یبثی ثِ ًتبیج ٍ ثوزات ػبشَراست. ثزای ثزرسی ٍجَد دارًذ وِ اسجولِ ایي هَارد، دست -افزاد

اهبم حسیي )ع( ٍ ػذم ثیؼت ایشبى ثِ دلیل ستبًذى حك ٍ ثبسگزداًذى آى ثِ اّلش ٍ ثزاًذاسی حىَهتی غبصجبًِ ثَد، در ظبّز اگز حزوت 

آٍردی ًذاشت؛ چزا وِ حىَهت ثٌی اهیِ ثؼذ اس ٍالؼِ ػبشَرا تب حاذٍد   گٌبُ اس اّل ثیت دست ای ثی اهز جش شىست ٍ ّذر رفتي جبى ػذُ

)ع( ٍ هصبئت وزثال ٍجَد داشت وِ ایشابى را ثٌاب ثاِ فزهاَدُ      َد اداهِ داد. چِ چیشی در حزوت اهبم حسیيّفتبد ٍ دٍ سبل ثِ حیبت خ

)ع( چِ تؼزیفی داشت وِ ثٌاب   م حسیيجذشبى رسَل خذا، چزاؽ ّذایت ٍ وشتی ًجبت اهت لزار داد؟ اسبسب ػٌصز پیزٍسی در حزوت اهب

 ثِ فزهَدُ خَد حضزت، در ًْبیت فتح ٍ پیزٍسی حمیمی ًصیت ایشبى گشت؟

ثاِ ٍظیفاِ شازػی ٍ دیٌای      دفتز سبسهبى داًشجَیبى داًشىذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی ثزآًست تب ثب دادى پبسخی هٌبست ثِ ایي سَال ّب،

ثاِ ایاي هٌظاَر در ًظاز داریان اس       ٍالؼِ تبریخی یبری رسابًذ. بى را در شٌبخت ثیشتز ایي خَد در ایي ثبة جبهِ ػول ثپَشبًذ ٍ داًشجَی

هسئَل ٍاحاذ فماِ ٍ حماَق هزواش      ،دیي پژٍُ) دکتر مهریزی حجت االسالم هحضز دٍ تي اس اسبتیذ ثزجستِ ػلَم اسالهی ثْزُ ثجزین:

)دیاي پاژٍُ، ػضاَ ّیئات      فخلعیمحمذتقی دکتر حذیث لن(، شگبُ ػلَم ٍ ًدا هطبلؼبت ٍ تحمیمبت اسالهی، استبدیبر داًشىذُ حذیث

 (داًشگبُ فزدٍسیػلوی گزٍُ فمِ داًشىذُ الْیبت 
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