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 اهداف طرح :

 ثشسسی پیبهذّبی سیبسی اجتوبعی جٌجص داًطجَیی دس گزس صهبى

 ثشسسی ضشایط کًٌَی جشیبًبت داًطجَیی

 

 : خالصه طرح

یبى جٌجص داًـطجَیی ثـِ ه  اًذ . دس ایي سی ٍ طشح هطبلجبت هشدهی ًقص هَثشی داضتِشای اجتوبعی ّوَاسُ دس گزاس ثِ دهَکّب جٌجص

یس ًْـبد است . دس ایشاى ًیض اص اثتذای تبس ًقص پشسًگی داضتِ ،ی داسًذکِ کوتش دغذغِ هبلای  دلیل حضَس داًطجَیبى ٍ جَاًبى ثب اًگیضُ

ایشاى دس تبسیخچِ  اًذ . ثب ایي حبل جٌجص داًطجَیی ُ ثشای آصادی ٍ عذالت ثَدُشدهی ٍ هجبسصداًطگبُ، داًطجَیبى پیطتبص طشح هطبلجبت ه

ـش تغییـش یگذئَلَطی غبلت اص ًسلی ثـِ ًـسل داست. گفتوبى ٍ ای ّبی خبصی داضتِ بسی دیذُ ٍ دس ّش دٍسُ ٍیظگییخَد فشاص ٍ ًطیت ثس

دس سبلْبی اخیش ضـبّذ ثشٍص ًَعی خوَدگی ٍ . استاًتخبة ضذُ یذى ثِ ّذف بٍتی ثشای سسی هتفکشدُ ٍ ساّجشدّب، تبکتیک ٍ اثضاسّب

اًذ، ثسیبس  ٍسصی کِ دٍ هَلفِ جٌجص داًطجَیی دس گزضتِ ثَدُ گشی ٍ سیبست ٍ سٍحیِ هطبلجِ  اًفعبل ثیي جَاًبى ٍ داًطجَیبى ّستین

ّبی  داًٌذ ٍ فعبلیت هعٌبی حقیقی کلوِ، هیًظشاى ضشایط کًٌَی سا پبیبى فعبلیت جٌجص داًطجَیی، ثِ  اًذ. ثشخی اص صبحت کوشًگ ضذُ

 کٌٌذ. اهب ثعضی دیگش قبئل ثِ ثشٍص ضیفت پبسادایوی دس ایي جٌجص ّستٌذ.  ّبی داًطجَیی اسصیبثی هی هَجَد سا تٌْب دس قبلت جشیبى

دکتر علیرضا هٌظَس ثشسسی تحَالت ٍ ّوچٌیي تحلیل ٍضعیت کًٌَی جٌجص داًطجَیی تصوین گشفتین ًطستی سا ثب حضَس  لزا ثِ

، ثشگضاس (سیبسی داًطگبُ فشدٍسی هطْذ علوی گشٍُ علَم عضَ ّیئت) وحید سیناییدکتر ٍ  (ًگبس ٍ فعبل سیبسی سٍصًبهِ) تبار علوی

 ثشگضاس خَاّذضذ.  ادثیبتاًطجَ دس داًطکذُ کٌین. ایي ًطست ثِ هٌبسجت سٍص د
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