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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

ایواى ٍ دیگشی تِ هثاتِ اًساى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تاصخَاًی الگَی صیست اخالقی ًثَی دس پزیشش دیگشی ٍ تطشیح ٍ تثییي آهَصُّای ایطاى دس هَضَع سٍاداسی ٍ گفتٍگَ
خالصه طرح :
تاکٌَى پژٍّطگشاى ٍ عالواى دیٌی ،ادلِ گًَاگًَی سا دس تَضیح چشایی تعثت پیاهثش اکشم (ظ) هطشح کرشدُاًرذ اهرا دس ایري هیراى ضرایذ
ضیَاتشیي ٍ صشیحتشیي دلیل سا تتَاى ّواى حذیج ًثَی داًست چٌاىچِ ایطاى فشهَدُاًذ «إًورا تعثرت متورن همراسم امخرالق» یعٌری
«تِساستی کِ هي هثعَث ضذم تا ضشافتّای اخالقی سا کاهل ٍ توام کٌن [ٍ تِ هشدم تیاهَصم]» .حضشت هحوذ (ظ) علت تعثرت خرَد سا
اکوال ٍ اتوام هماسم اخالقی هطشح کشدُ اًذ ٍ دس طَل حیات تاتشکت خَد کَضیذًذ تا الگَیی اخالقی جْت صیست ضشافتوٌذاًِ تِ پیشٍاى
خَد اسائِ کٌٌذ .تاصخَاًی ٍ تأکیذ تش چٌیي الگَیی تذٍى ضک تْترشیي ساُ پریصسٍی هَهٌراى جْرت صیسرت اخالقری اسرت ،آى ّرن دس
سٍصگاسی کِ هٌافع فشدی تش هٌافع جوعی اٍلَیت پیذا کشدُ ٍ هادیات ٍ تقالی دستیاتی تِ حذی تیطتش اص آى سثة ضذُ است ترا اخرالق
دس حاضیِ قشاس گیشد .تِّویي سثة ستاد هشکضی ساصهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی تا ّوماسی کاًَى تعثت اخالقی ترِهٌاسرثت هریالد
پیاهثش اکشم ٍ ّفتِ ٍحذت تشًاهِای سا ریل عٌَاى «دیگشی دس صیست الْی ٍ اخالقی پیراهثش اکرشم (ظ)» تشگرضاس کٌرذ .اص دکتر ناصرر ن
مهدوی (استاد داًطگاُ ضْیذ تْطتی ٍ پژٍّطگش عشفاى اسالهی) دعَت ضذُ است تا دس ایي تشًاهِ تِ ایشاد سخٌشاًی تپشداصًذ ٍ دس پایاى
پاسخگَی پشسصّای داًطجَیاى تاضٌذ.

زمان اجرا :

88/8/32

مکان اجرا :

سالي ضَسای ساصهاى هشکضی جْادداًطگاّی

