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مجری طرح :دفتر داًشىذُ ادتیات
عنوان طرح:

ًگاُ دٍلت ّای تؼذ از اًمالب تِ تَسؼِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
تررسی جاهؼِ شٌاختی ػلل تَسؼِ ًیافتگی ایراى تؼذ از اًمالب اسالهی
خالصه طرح :
تحث تَسؼِ ٍ الگَّای هرتثظ تا آى ٍ ًیس ًحَُ تؼاهل دٍلتّا ٍ جَاهغ گًَاگَى تا هثاحث ٍ رّیافتْای تَسؼِای ،از جولِ هسائل چالش
تر اًگیس در سراسر جْاى ٍ تِ تثغ در وشَرهاى است .تَسؼِ ٍ هثاحث هرتَط تِ آى اهرٍزُ تا سغَح ٍ ساختارّای هختلف جَاهعغ يیًَعذ
خَردُاست ،تِگًَِای وِ تِ هْوتریي هؼیار شٌاخت ٍ تررسی جَاهغ ٍ وشَرّای هختلف تذل شذُاست .تغعَریوعِ ّعیج جاهؼعِای را
ًوی تَاى سراؽ گرفت وِ در جستجَی ایي ّذف ٍ در جْت هْیا ًوَدى زهیٌِّای ًیل تِ تَسؼِ ٍ يیشرفت ًثاشذ .ػلیرغن ایعي ّعذف
هشترن ،آًچِ تاػث اختالف در رتثِتٌذی وشَرّا از لحاػ تَسؼِیافتگی شذُاست ،هیساى التسام ػولعی جَاهعغ گًَعاگَى تعِ الساهعات ٍ
التضائات تَسؼِ یافتگی استً .یل تِ رشذ ٍ تَسؼِ يایذار در یه جاهؼِ ًیازهٌذ شرایظ ،التضعائات ٍ لعَازم گًَعاگًَی اسعت وعِ از اتؼعاد
اًضواهی تاریخی ٍ جغرافیایی شرٍع شذُ ٍ تا هثاحث ػویك هتؼلك تِ حَزُ ّای گًَاگَى فلسفی ٍ هؼرفعت شٌاسعی ٍ ًیعس اجتوعاػی ٍ
فرٌّگی را در شاهل هی شَد .از ایي رٍست وِ تَسؼِ ٍ هثاحث هرتثظ تا آى تحثی تِ گستردگی ٍ يیچیذگی ولیت جَاهغ اًساًی است.
دفتر ادتیات ًیس تا درًظر گرفتي يیچیذگی تَسؼِ ٍ ته تؼذی ًثَدى آى ٍ هثرّي تَدى ػمة هاًذگی ایراى ،تصوین تِ ترگساری ًشسعتی
تا هَضَع تَصیف ٍ تحلیل جاهؼِ شٌاختی ػلل تَسؼِ ًیافتگی ایراى در عَل دٍرُ ّای هختلف ریاست جوَْری تؼذ از اًمالب اسالهی
دارد .سخٌراى ایي ًشست ،دوتر مجید فوالدیان ( استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی) هیتاشٌذ.
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