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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 97
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هشکضی
عنوان طرح:

سشًَشت اهیذ ثِ سٍایت اعتذال

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آگبُ سبصی داًشجَیبى ًسجت ثِ هسبئل سٍص ایشاى ٍ اسائِ تحلیلی فبسغ اصجْتگیشی اص ٍضعیت هَجَد
ًوبیبًذى فشصتّبی پیش سٍ ٍ تشٍیج اهیذ دس فضبی ثحشاىصدُ کًٌَی
خالصه طرح :
ایشاى اهشٍص ثحشاى صدُاستً .گشاًیّبی عویمی اص آیٌذُ کشَس دس جبهعِ سشثشآٍسدُ است .تب یک هبُ پیش ایي حجمن اص ًگشاًمی دس سم
جبهعِ ٍ صًذگی سٍصاًِ هشدم دیذُ ًویشذ .اهب اهشٍص ًگشاًی دس رّي ٍ سٍاى ّوِ هب سیشمِ دٍاًمذُ اسمتً .بکمبهی ٍ سمشخَسدگی همشدم اص
صٌذٍق سای دسایي چٌذهبُ هٌجش شذ افشاد جبهعِ ،دسست یب غلط ،ثِ الذاهبت اعتشاضی سٍی آٍسدُ ٍ اّذاف خَد سا اص طشیك دیگشی پمیش
گیشًذ؛ ٍ ثبص اص طشفی ثشخَسد لْشی ثب ایي چشیبًبت اعتشاض آهیض ،هٌجش ثِ تشذیذ ًبسضبیتیّب شذُاست .دس حبلی کِ هسئَلیي ّیچ کمذام
اص هسبئل سا هذیشیت ًکشدُاًذ ٍ حتی اص فشصتْب تْذیذ سبختِاًذ ،شبّذ اٍضبع ًبثسبهبى دًیب ٍ پیشمشفت سادیکبلیسمن دس همیمبج جْمبًی
ّستین ٍ .ایي خَد عبهل تْذیذ آهیض ثضسگی ثشوبس هیآیذ ٍ .اهب هْوتش ٍ تبثیشگزاستش اص توبم ایٌْبً ،بثسبهبًی اٍضبع التصبدی است .کِ ثمِ
طَس کبهال هلوَج ٍ هستمین ثش هعیشت هشدم تبثیش گزاشتِ ٍ آستبًِ تحول افشاد سا پبییي هیآٍسد .اهب دلیل سخذاد ایي ثحشاًْمبی عیمین
سیبسی ٍ التصبدی چیست؟ دس دٍسُای کِ گشٍُّبی سیبسی دس داخل ٍ خبسج اص کشَس سعی ثشتفسیش ثِ سای ششایط کًٌَی داسًذ ،ثشخَد
ٍاجت هیداًین ثب ثشگضاسی ًشست تخصصی گبهی دس جْت آگبُ سبصی داًشجَیبى ثشداسین .تب ثذاًین ّش یک ثِ عٌَاى داًشجَ ٍ ثِ عٌمَاى
شْشًٍذ چِ تبثیشی ثش ٍضعیت حبل حبضش ایشاى هیتَاًین داشت .دس ایي ًشست آلبیمبى دکتر علی اسالمی (عضمَ ّیئمت علومی گمشٍُ
علَم سیبسی داًشگبُ فشدٍسی هشْذ) ،دکتر علی چشمیی ( عضمَ ّیئمت علومی گمشٍُ التصمبد داًشمگبُ فشدٍسمی هشمْذ) ٍ دکتمر
محیدجواد رنجکش (عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَم سیبسی داًشگبُ فشدٍسی) حضَس خَاٌّذ داشت ٍ .هسئلِ اص سِ دیمذگبُ التصمبدی،
سیبسی ٍ سیبست خبسجی تحلیل خَاّذ شذ.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

سبلي شَسای سبصهبى هشکضی جْبدداًشگبّی

