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مجری طرح :ستبد هزوشی
عنوان طرح:

وشبوش آراء در هسئلِ بٌشیي

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتببخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق بزًبهِ 

اهداف طرح :
تبییي علوی ٍ تخصصیِ افشایش لیوت بٌشیي ٍ پیبهذّبی آى اس هٌظز التصبد سیبسی
خالصه طرح :
افشایش دفعیِ لیوت بٌشیي ٍ سْویِبٌذی آى تَسط دٍلت هبتٌی بز تصوین هشتزن سزاى لَای سِگبًهِ ههَجی اس ًظهزاو ههَافمیي ٍ
هخبلفیي را بِ دًببل داشت؛ ًظزاتی وِ در تٌذببدِ حَادث اخیز چٌذاى هَرد تَجِ لزار ًگزفت .تبییي علوی ٍ وبرشٌبسبًِ افهشایش لیوهت
بٌشیي در ٌّگبهِ اعتزاضبو خیبببًی در شْزّبی هختلف ایزاى بِ حبشیِ رفت ٍ آًچِ در رسبًِّبی داخلهی ٍ خهبرجی ٍ فیهبی هیهبسی
هَرد تَجِ لزار گزفت اعتزاضبو ٍ اغتشبشبو خیبببًی ٍ چگًَگی همببلِ ًیزٍّبی اهٌیتی بب آى بَد .اگهز تشهزیع علوهی چزایهی افهشایش
لیوت بٌشیي در گفتٍگَی هیبى هَافمیي ٍ هخبلفیي بِ عوَم جبهعِ هٌتمل هیشذ ایي اهىبى ٍجهَد داشهت تهب اس خسهبروّهبی فعلهی
جلَگیزی وزد .بب ایي حبل ٌَّس ّن بزرسی علوی هَضَع اخیز هَضَعیت دارد ٍ ببیذ تبعبو ایي تصوین هَرد ارسیببی دلیهك علوهی لهزار
بگیزد .رسبلت ّز هیوَعِ داًشیَیی ایي است تب هَضَعبو هبتالبِ جبهعِ را فبرغ اس ّیبَّّب ٍ جٌیبلّبی سیبسی ٍ رسبًِای بهِ بحهج
علوی بگذارد ٍ درخصَص ایي هَضَعبو رٍشٌگزی وٌذ تب در فیهبیی هٌقمهی بهِ دٍر اس ّییبًهبو ٍ احسبسهبو اهىهبى بزرسهی شهفب
هَضَعبو فزاّن شَدً .ظز بِ اّویت هَضَع هَرد بحج ستبد هزوشی سبسهبى داًشیَیبى جْبدداًشگبّی در ًظز دارد تب در هیشگزدی بهب
حیَر دٍ تي اس وبرشٌبسبى التصبد ی وشَر تغییز ًزخ بٌشیي ٍ پیبهذّبی التصبدی ٍ اجتوبعی آى را بزرسی وٌذ .در ایهي بزًبههِ دکتر
علی س زعیم ٍ دکت علی دینی ت کمانی حیَر دارًذ .سزسعین دوتزی التصبد خَد را اس داًشگبُ هیالى اخهذ وهزدُ اسهت ٍ اوٌهَى
استبدیبر داًشگبُ عالهِ طببطببیی هعبٍى اهَر التصبد ٍ بزًبهِریشی ٍسارو تعبٍى وبر ٍ رفبُ اجتوبعی ٍ هشبٍر التصبدی هزوش بزرسیّهبی
استزاتژیه ٍ هذیز بخش التصبدی شبىِ هقبلعبو سیبستگذاری عوَهی است .دیٌی تزووبًی ًیش عیَ ّیأو علوی هَسسهِ هقبلعهبو ٍ
پژٍّشّبی ببسرگبًی است.
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