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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًشکذُ ػلَم اداری ٍ اقتصبدی
عنوان طرح:

در شرفبی هلی شذى صٌؼت ًفت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری ػلوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
ٍاکبٍی ٍ ثبزخَاًی ٍقبیغ تبریخی هرثَط ثِ هلی شذى صٌؼت ًفت ٍ ًقش دکتر هصذق در آى
خالصه طرح :
ًْضت هلی شذى ًفت از ًقبط ثرجستِ ٍ غررٍر اًگیرس جٌرجش ثیرذاری ٍ ضرذ اسرتؼوبری هلرت ایرراى در قررى ثیسرتن هری ثبشرذ کرِ
تبثیر قبطغ ثر شرک گیرری هجربرزا ضرذ اسرتؼوبری ّورِ هلر شررق داشرتت هلرت ایرراى ٍ دکترر هحورذ هصرذق قْرهبًربى اصرلی
ًْضت هلی شرذى ًفرت ایرراى ّسرتٌذ کرِ ًقرش قربطغ در یشرجرد ایري جٌرجش هلری ٍ ضرذ اًگلیسری داشرتٌذت دٍرُ تربریخی هلری
شرذى صرٌؼت ًفررت ایرراى در  ۹۳اسررفٌذ  ۹۲۹۳ثرب تصرَیت قرربًَى هلری شررذى صرٌؼت ًفرت ثررِ اٍ رسریذ ٍ ثررب کَدتربی  ۹۲هرررداد
 ۹۲۲۹بیرربى گرفررتت هلری شررذى کبًرربئ سررَ س ( )۹۳۹۱ثررِ رّجررری جورربئ ػجذالٌبصررر در هصررر از ًترربیج قریررت ثریي الوللری ًْضررت
هلی ًفرت ایرراى اسرتت ایري دٍرُ هقرذهب شررٍع گفتوربى اًقر ة اسر هی را فرراّن کررد کرِ در ًْبیرت در سربئ  ۹۲۹۱هٌجرر ثرِ
سقَط حکَهت دیکتبتَری ٍ ٍاثسرتِ هحورذ رضرب ْلرَی ٍ قطرغ سرلطِ آهریکرب ٍ اًگلریس ثرر ایرراى شرذت از ّوریي رٍ ثررآى شرذین
تب ثب دػَ از دٍ تي از صبحت ًظرراى ایري حرَزُ ثرب هَشرکبفی ٍقربیغ ر دادُ در آى سربئ ّربب ثرِ ثررسری ًقربط تبریرش ٍ رٍشري آى
ثپررردازینت هیْوبًرربى ایرري ًشسررت دکت ر روح اهلل اسرری
دکت

(اسررتبدیبر گرررٍُ ػلررَم سیبسرری داًشررگبُ فردٍسرری هشررْذ) ٍ ّوچٌرریي

حسن دی شانه چ (استبد ػلَم سیبسی داًشگبُ آزاد اس هی هشْذ) هی ثبشٌذت

زمان اجرا :

۹۲۳۱/۹۹/۹۹

مکان اجرا :

آهفی تئبتر داًشکذُ حقَق ٍ ػلَم سیبسی

