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مجری طرح :دفتش داًشکذُ علَم اداسی ٍ التصبدی
عنوان طرح:

اللیتّب ٍ چبلش هشبسکت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

علن ٍ اًذیشِ 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی ٍضعیت حمَلی اللیتّب ٍ جبیگبُ آىّب دس ًظبم سیبسی جوَْسی اسالهی ایشاى
اسائِ ساّکبسّبی هٌبست جْت هشبسکت فعبل اللیتّب دس هٌبصت هذیشیتی کشَس
خالصه طرح :
ثش اسبس لبًَى اسبسی جوَْسی اسالهی هزّت سسوی ایشاى ،هزّت شیعِ اثٌی عششی است .اصل دٍاصدّن لبًَى اسبسی حمَق
اللیتْبی هزّجی سا ایي گًَِ ثیبى هی کٌذ  :دیي سسوی ایشاى ،اسالم ٍ هزّت جعفشی اثٌی عششی است ٍ ایي اصل الی االثذ غیش لبثل
تغییش است ٍ هزاّت دیگش اسالهی اعن اص حٌفی ،شبفعی ،هبلکی ،حٌجلی ٍ صیذی داسای احتشام کبهلی هی ثبشٌذ ٍ پیشٍاى ایي هزاّت دس
اًجبم هشاسن هزّجی طجك فمِ خَدشبى آصادًذ ٍ دس تعلین ٍ تشثیت دیٌی ٍ احَال شخصیِ (اصدٍاج ،طالق ،اسث ٍ ٍصیت) ٍ دعبٍی هشثَط
ثِ آى دس دادگبُ ّب ،سسویت داسًذ ٍ دس ّش هٌطمِ ای کِ پیشٍاى ّش یک اص هزاّت اکثشیت داشتِ ثبشٌذ ،همشسات هحلی دس حذٍد
اختیبسات شَساّب ثش طجك آى هزّت خَاّذ ثَد ،ثب حفظ حمَق پیشٍاى سبیش هزاّت.
دس هَسد اللیت ّبی دیٌی اصل سیضدّن لبًَى اسبسی هی گَیذ  :ایشاًیبى صستشتی ،کلیوی ٍ هسیحی ،تٌْب اللیتْبی دیٌی شٌبختِ
هیشًَذ کِ دس حذٍد لبًَى دس اًجبم هشاسن دیٌی خَد آصادًذ ٍ دس احَال شخصیِ ٍ تعلیوبت دیٌی ثش طجك آئیي خَد عول هی کٌٌذ.
ثش ایي اسبس ٍ ثِ جْت آشٌبیی ثیشتش داًشجَیبى ثب لبًَى اسبسی ٍ ّوچٌیي ثشسسی هفَْم اللیت دس ًظبم ّبی سیبسی ثشآى شذین تب ثب
دعَت اص دٍ تي اص اسبتیذ ثشجستِ داًشگبُ فشدٍسی هشْذ ثِ ایي هَضَع ثپشداصین .هْوبًبى ایي ثشًبهِ ثِ ششح ریل هی ثبشٌذ :
دکتر جعفر شفیعی (استبدیبس گشٍُ حمَق داًشگبُ فشدٍسی هشْذ) ٍ دکتر محسن خلیلی (استبد علَم سیبسی داًشگبُ فشدٍسی
هشْذ)
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