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مجری طرح :دفتر داًشکذُ علَم اداری ٍ اقتصبدی
عنوان طرح:

از ثرای آزادی...

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ثررسی ٍضعیت آزادی ثیبى ،اًذیشِ ٍ فعبلیت در داًشگبُّب
ًگبّی ًقبداًِ ثِ هَاًع ٍ چبلشّبی هَجَد در هسیر تحقق ایي آزادی
خالصه طرح :
«داًشگبُ یک هحکیط آزاد علوکی ٍ هحکیط ًقکذ ،سکخي ،اشککب ٍ اعتکرات اسکت .هکي هعتقکذم ککِ ٌّکَز کَزُّکبی علویکِ هکب در
زهیٌِ آزادی در ثحث از داًشکگبُّبیوکبى جلکَتر ّسکتٌذ .در کَزُّکبی علویکِ شکبگرداى ثکِ را تکی در ثراثکر اسکبتیذ خکَد اًتقکبد ٍ
ایستبدگی هیکٌٌکذ ٍ کر هکیزًٌکذ اهکب هوککي اسکت در داًشکگبُّکب آًقکذر آزادی ٍجکَد ًذاشکتِ ثبشکذ ککِ چٌکیي فضکبیی کبکن
شَد .اگکر از داًشکگبُّکب اسکتق ٍ آزادی را ثگیکرین در آى زهکبى داًشکگبُ هکردُ اسکت .در داًشکگبُّکب ثبیکذ آزادی ،اسکتق علوکی
ٍ آکبدهی ثرقرار ثبشذ».
ایيّب ثخشی از سخٌبى دکتر رٍ کبًی درثکبرُ ضکرٍر تکبهیي آزادی در داًشکگبُ اسکت ککِ ًشکبى هکیدّکذ تکی سکراى کشکَر ًیکس ثکِ
ٍجَد ثرخی هحکذٍدیتّکب ٍ هشکک در زهیٌکِ آزادی ثیکبى ٍ فعبلیکت در داًشکگبُّکب ًکِ تٌْکب ٍاقکه ککِ هعترفٌکذ .چٌبًککِ هکیداًکین
داًشگبُ در کٌبر ًقشی کِ در آهکَز علکَم ٍ فٌکَى ایمکب هکیکٌکذ ،هحلکی اسکت ثکرای ترثیکت ٍ کسکت هْکبر ّکبی ضکرٍری زًکذگی از
قجیل خ قیت ،شکیجبیی ،تحوکل هخکبله ،گمتگکَی هٌ قکی ٍ...؛ اهکب کسکت ایکي هْکبر ّکب چگًَکِ اهککبى رکایر اسکت اگکر ثکِ داًشک َ
ه ب رکت ،جٌجش ٍ آزهَى ٍ خ کب دادُ ًشکَد اگکر قکرار ثبشکذ فعبلیکتّکبیش ثکب تلٌجکبری از هَاًکع ٍ دشکَاریّکب ّوکراُ ثبشکذ اگکر
ثککِ اٍ اجککبزُ ثککرٍز دیککذگبُ ٍ عقبیککذ دادُ ًشککَد آری ثککِ قککَ ررککیت جوْککَر هحتککرم زًککذگی داًشککگبُ ٍاثسککتِ ثککِ آزادی ایککي ًْککبد
اسکت ٍ ثکذٍى ایکي آزادی داًشکگبُ جکبى ًخَاّکذ داشکت؛ اهکب کب سکَا ایٌ بسکت ککِ کذٍد ایکي آزادی چقکذر اسکت چکِ هَاًککع ٍ
چککبلشّککبیی در هسککیر تحقککق آزادی در داًشککگبُّککب ٍجککَد دارد آیککب دٍلککت ثککِ تٌْککبیی تککَاى تککبهیي ایککي هْککن ثککرای داًش ک َیبى ٍ
داًشکگبّیبى را دارد یکب خیککر ٍ از ّوکِ هْوتککر چکرا ثکب ٍجککَد تبکیکذا داروککی هقکبم هعمکن رّجککری ثکر لککسٍم آزادی اًذیشکِ ٍ ثیککبى در
کشککَر ثککِ عککَر عککبم ٍ در داًشککگبُّککب ٍ هحبفککل علوککی ثککِ عککَر اخککعٌّ ،ککَز هَاًککع جککذی ٍ اًکبرًبشککذًی در ایککي هسککیر ٍجککَد دارد
ایيّب سَاالتی است کِ لسٍم ثررسکی آى ّکب هکب را ثکر آى داشکت تکب ثکِ ثْبًکِ رٍز داًشک َ ،ریشکٌْبد ثرگکساری هٌکب رُای هیکبى دٍ تکي از
فعککبلیي داًش ک َیی سککبثق را ارارککِ دّککین .هْوبًککبى ایککي هٌککب رُ سیی محمد ییمحمهییمطحاطباطییب ح(هذیرهسککَ هبٌّبهککِ ًسککین
ثیککذاری ،فعککب سیبسککی اط ک ع علت،عضککَ سککبثق دفتککر تحکککین ٍ ککذ ) ٍ ام رحسیی یح یی پااح ییب (دثیککر سککرٍیت سیبسککی
رٍزًبهِ خراسبى) هیثبشٌذ.
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