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 ستاد هشکضٕ مجری طرح:

 

 ادتٖ ًقذ حلقِ عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ س٘اس                     ػلن ٍ اًذٗطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًٖ            قشآى ٍ دٗي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشٕ ػلوٖ فشٌّگٖ            هحشٍه٘ت صداٖٗ              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ّإ ادتٖ اسائٔ ًظشّٗات ادتٖ ٍ اجشإ آى تش هتي

 آهَختگاى تِ اضتشاک گزاضتي اعّالػات ت٘ي اػضإ حلقٔ ًقذ ادتٖ، اسات٘ذ داًطگاُ، داًص

 ًاهِ ٍ هقاالت گ٘شٕ اص آى دس پاٗاى ٘الى هقاعغ تحص٘الت تکو٘لٖ تا ًظشّٗات سٍص ًقذ ادتٖ ٍ تْشُالتّحص آضٌاٖٗ داًطجَٗاى ٍ فاسؽ
 

 : خالصه طرح

ضٌاسیٖ،   ضٌاسیٖ ٍ پیا اص آى تیا سٍاى    عَس خاظ تا فلسفِ ٍ صتاى ضَد کِ تِ إ اص ادتّ٘ات هحسَب هٖ إ تٌ٘اسضتِ ًقذ ادتٖ اهشٍصُ ضاخِ

ِ ، چشاکِ ًظشّٗیات اص ػلیَم ٗادضیذُ    ػلَم اًساًٖ استثاط ًضدٗکٖ داسدّإ  ضٌاسٖ ٍ دٗگش ضاخِ جاهؼِ ٖ    تی ضیًَذ ٍ   تیذسٗ  ٍاسد ادتّ٘یات هی

 سًٍذ. کاس هٖ ّإ ادتٖ تِ ًگش ٗا تشک٘ثٖ هتي ّإ کوّٖ ٍ ک٘فٖ دس تحل٘ل جضءًگشاًِ، کل آٌٗذ ٍ تا سٍش صَست کاستشدٕ دسهٖ تِ

است ٍ پٌ  ػضیَ اصیلٖ داسد.    ّإ جذٗذ ًقذ ادتٖ تطک٘ل ضذُ د ػلوٖ ٍ آهَصش سٍشحلقٔ ًقذ ادتٖ تا ّذف تقَٗت ٍ تصح٘ح تفکّش اًتقا

تیِ کیاس هیٖ تیشد. هخیاعث٘ي       سا تشإ ًقذ ٍ تحل٘ل ٗک هتي ادتٖإ سا هؼشّفٖ ٍ آى  ّش ٗک اص اػضا عّٖ دٍ جلسِ هتَالٖ، ًظشّٗٔ جذاگاًِ

 ِ ضٌاسیٖ الّْ٘یات،    ًقیذ اصجولیِ فلسیفِ، صتیاى اًگل٘سیٖ، صتیاى       ّیإ هیشتثظ تیا    سخٌشاًٖ، داًطجَٗاى سضتٔ ادتّ٘ات فاسسٖ ٍ دٗگش سضیت

ّإ ػلَم اًسیاًٖ کیاستشد    ّإ ػلَم اًساًٖ ّستٌذ، چشاکِ اٗي ًظشّٗات تشإ تحل٘ل تس٘اسٕ اص ضاخِ ضٌاسٖ ٍ تشخٖ دٗگش اص ضاخِ جاهؼِ

ُ    فیاسؽ ى ٍ گزاضتي اعّالػات ت٘ي اػضإ حلقیِ ٍ داًطیجَٗا   اضتشاک هٌظَس تِ حلقٔ ًقذ ادتٖ تِ داسًذ. ّیإ   التّحصی٘الى ٍ اسیتاداى داًطیگا

هختلف اص جولِ داًطگاُ فشدٍسٖ، آصاد اسالهٖ، پ٘ام ًَس، اهام سضا ٍ فشٌّگ٘اى اٗجاد ضذُ است ٍ دس حال حاضش کاًالٖ تیا ّوی٘ي ًیام دس    

 ُ است. ّا ٍ اسات٘ذ هختلف ٍ ّوچٌ٘ي فاسؽ التحص٘الى ٍ داًطجَٗاى هزکَس سا فشاخَاًذ تلگشام داسد کِ هذٗشگشٍُ

ضذ ٍ جلسات دٍم تا ضطین تیِ سیخٌشاًٖ دس تیاسٓ فشهال٘سین،      خَاّذجلسِ اٍّل تشإ هؼاسفِ ٍ تٌظ٘ن سخٌشاًٖ ّإ اػضإ اصلٖ تشگضاس 

 داضت. حلقٔ ًقذ ادتٖ اص پٌ  ػضَ اصلٖ تِ تشت٘ة صٗش تطک٘ل ضذُ است؛ خَاّذًظشّٗات هتي ٍ هتٌّ٘ت ٍ س٘الى رّي دس سٍاٗت اختصاظ 

، هَلیف  سیشإ ااتیت   آهَختٔ دٍسٓ دکتشٕ داًطگاُ فشدٍسٖ ٍ هذسّس داًطگاُ اهام سضا ٍ ػضَ سسوٖ پژّص داًص) نژاد فدکتر فرّخ لطی

هَلف  ،آهَختٔ هشکض ػلَم ٍ تحق٘قات خشاساى سضَٕ سشإ ااتت ٍ داًص هذٗش پژٍّص) دکتر فرنگیس فرهودکتة ٍ هقاالت گًَاگَى(، 

، هَلف کتیة ٍ هقیاالت گًَیاگَى(   ) دکتر نجمه بهمدی، هَلف کتة ٍ هقاالت گًَاگَى() هیدکتر رؤیا یداللکتة ٍ هقاالت گًَاگَى(، 

 (پشدٗا داًطگاُ فشدٍسٖ)داًطجَٕ دکتشٕ  فر مهشید نیک
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