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 علَم اداسی ٍ التصبدیدفتش داًشکذُ  مجری طرح:

 

 ّب ٍ چبلش هشبسکت اللیت عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ          کتبة ٍ کتبثخَاًی             لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ّب دس ًظبم سیبسی جوَْسی اسالهی ایشاى ّب ٍ جبیگبُ آى ثشسسی ٍضعیت حمَلی اللیت

  س هٌبصت هذیشیتی کشَسّب د  ّبی هٌبست جْت هشبسکت فعبل اللیت اسائِ ساّکبس
 

 : خالصه طرح

حمَق  یاست. اصل دٍاصدّن لبًَى اسبس یعشش یاثٌ یعِهزّت ش  یشاى،ا یهزّت سسو یاساله یجوَْس یثش اسبس لبًَى اسبس

لبثل  یشاالثذ غ یاصل ال یياست ٍ ا یعشش یاثٌ یاسالم ٍ هزّت جعفش یشاى،ا یسسو دیي : کٌذ یه یبىگًَِ ث یيسا ا یهزّج یتْبیالل

هزاّت دس  یيا یشٍاىثبشٌذ ٍ پ یه یاحتشام کبهل یداسا یذیٍ ص یحٌجل ی،هبلک ی،شبفع ی،اعن اص حٌف یاساله یگشاست ٍ هزاّت د ییشتغ

هشثَط  ی( ٍ دعبٍیتاسث ٍ ٍص ،طالق ،)اصدٍاج یٍِ احَال شخص یٌید یتٍ تشث ینطجك فمِ خَدشبى آصادًذ ٍ دس تعل یاًجبم هشاسن هزّج

دس حذٍد  یداشتِ ثبشٌذ، همشسات هحل یتاص هزاّت اکثش یکّش  یشٍاىکِ پ یداسًذ ٍ دس ّش هٌطمِ ا یتّب، سسو دگبُثِ آى دس دا

 هزاّت. یشسب یشٍاىشَساّب ثش طجك آى هزّت خَاّذ ثَد، ثب حفظ حمَق پ یبساتاخت

شٌبختِ  یٌید یتْبیتٌْب الل یحی،هس ٍ یویکل ی،صستشت یشاًیبى: ا یذگَ یه یلبًَى اسبس یضدّناصل س یٌید ّبی یتدس هَسد الل

 کٌٌذ. یخَد عول ه یيثش طجك آئ یٌید یوبتٍ تعل یِخَد آصادًذ ٍ دس احَال شخص یٌیشًَذ کِ دس حذٍد لبًَى دس اًجبم هشاسن دیه

ٍ ّوچٌیي ثشسسی هفَْم اللیت دس ًظبم ّبی سیبسی ثشآى شذین تب ثب ثش ایي اسبس ٍ ثِ جْت آشٌبیی ثیشتش داًشجَیبى ثب لبًَى اسبسی 

 : ثِ ششح ریل هی ثبشٌذثشًبهِ هْوبًبى ایي  دعَت اص دٍ تي اص اسبتیذ ثشجستِ داًشگبُ فشدٍسی هشْذ ثِ ایي هَضَع ثپشداصین.

د علَم سیبسی داًشگبُ فشدٍسی استب) محسن خلیلیدکتر ( ٍ استبدیبس گشٍُ حمَق داًشگبُ فشدٍسی هشْذ) جعفر شفیعی دکتر

 (هشْذ
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