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 ٍ علَم اداسی هٌْذسی ّبی دفتش داًشکذُ مجری طرح:

 

 هَالًب دس چشن اًذاص جْبًی عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ         کتبة ٍ کتبثخَاًی             قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

  یعشث ی،سٍس ی،فشاًسَ یسی،اًگل یّب دس صثبى یهَلَ یگبُجب یثشسس

 آشٌبیی ثیشتش داًشجَیبى ثب ثضسگبى شعش فبسسی
 

 : خالصه طرح

ٍ صثابى   یشاىا یاٍ هشصّب یتصثبى است کِ شخص یاص شبعشاى ثضسگ فبسس یکی( یقوش یّجش 472-406) یهحوذ ثلخ یيالًب جالل الذهَ

جْابى   یادثا  یاص شابّکبسّب  یکیثِ عٌَاى  یهعٌَ یهٌثَ یژٍُ آثبس اٍ ثِ ٍ یَستِپ یجْبً یّب است ٍ ثِ جوع چْشُ یذُسا دسًَسد یفبسس

 شٌبختِ شذُ است.

سابصهبى   علاَم اداسی دفبتش هٌْذسای ٍ   طشح یياست. دس ا یّب قجل هَسد ثحث ٍ ثشسس َالًب دس جْبى غشة ٍ جْبى عشة اص هذته یگبُجب

هاَسد   یابت داًشکذُ ادث یذثب حضَس اسبتسا هَضَع  یيتب ا داسًذ ین( تصویشّفتِ تبخ یک)ثب  یثِ هٌبسجت ثضسگذاشت سٍص هَلَ داًشجَیبى

ّب قاشاس   آى یبسکِ دس اخت یْوبًبى جلسِ دس هذت هشخصیاص ه یکخَاّذ ثَد ٍ ّش  یجلسِ ثِ صَست سخٌشاً یي. سًٍذ ادٌّذهطبلعِ قشاس 

َ    یی. آغبص آشٌبپشداصًذ یهطبلت ه یبىخَد ثِ ث یکبس یٌِدسثبسُ هَالًب دس صه دقیقِ( 20) گیشد یه َ  ی،هلل هختلا  ثاب هَلا پژٍّابى   یهَلا

ت. هخابطجیي ایاي   جلساِ داًسا   یيطشح دس ا لهسبئل قبث یيتش اص هْن تَاى یجْبى ٍ ... سا ه یبتثش ادث یهَلَ یگزاسهلل، اثش یشهشَْس سب

 ثشًبهِ داًشجَیبى داًشگبُ فشدٍسی هشْذ خَاٌّذ ثَد.

 است: یلهْوبًبى جلسِ ثِ ششح ر لیست

 (یگشٍُ صثبى فشاًسِ داًشگبُ فشدٍس یعلو یئت)عضَ ّ یانمحمدرضا فارس دکتر

 (یداًشگبُ فشدٍس یگشٍُ صثبى سٍس یعلو یئت)عضَ ّ یمصطفو علی یهحس دکتر

 )عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت فبسسی(دکتر سلمان ساکت 

 )عضَ ّیئت علوی گشٍُ  صثبى ٍ ادثیبت اًگلیسی(دکتر زهره تائبی 
 

 

 

 

 

 

 

 آهفی تئبتش داًشکذُ هٌْذسی   مکان اجرا : 14/7/89 : مان اجراز
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