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 اهداف طرح :

 ّای اجتواعی آٍسی دس صًذگی سٍصهشُ ٍ تحشاى تشسسی ساّکاسّای تاب

 

 : خالصه طرح

ٍ  یتِ صَست فشد ین،کٌ یکِ تجشتِ ه یشیًاگض یاسیٍ س یاجتواع یّا ُ ٍ چِ دس تحشاىسٍصهش یچِ دس سطح صًذگ یشاًیاىسٍصّا ها ا یيا

 یهخشت یشاتسالهت سٍاى ٍ استثاطاتواى تأث یٌی،ع یستتش ص یادص یاکِ کن  ینسٍ ّستِ سٍت ییّاصا ٍ تٌش استشع یّا یتتا هَلع ی،جوع

ٍ  یفشد یستکشدى آى دس ص یاتیعول یتشا ییساّکاسّا یافتيٍ  یآٍس تاب یذُسسذ توشکض تش ا یتِ ًظش ه یط،ششا یيگزاسًذ. دس ا یه

 شذُ است.  یلتثذ یفشٌّگ یّا یتاص اٍلَ یکیتِ  ی،اجتواع

هماتلِ تا تحشاى  یتشا ی( ٍ عاطفی) سٍاًیرٌّ ییکٌٌذ عثاست است اص تَاًا یه یاد یسٍاًشٌاخت یآٍستاب یشکِ عوَهاً اص آى تا تعث یآٍس تاب

 یّا یتتَاًٌذ لاتل یٍجَد داسد کِ ه یدس افشاد یسٍاًشٌاخت یآٍستش، تاب سادُ شی. تِ تعثیٍ اجتواع یفشد یصا دس صًذگ استشع یطششا یا

سٍصهشُ آسام تواًٌذ،  یصًذگ یّا ّا ٍتٌش ّا، آشَب کٌذ دس تحشاى یّا کوک هکِ تِ آى یاٍسًذٍجَد تِ سا دس خَدشاى ت یٍ سفتاس ٍاًیس

 تشٍد. یشٍىت یهٌف یشاتٍ تأث یجًتا یياتفالات تا کوتش یيخَد سا حفظ کٌٌذ ٍ اص دل ا یسٍاً یکپاسچگی

فلسفِ عوَهاً تا توشکض تش  یي،ت یيشَد. دس ایسا شاهل ه یگستشدُ ا یفافشاد کوک کٌٌذ، ط یآٍستاب یشتَاًٌذ تِ افضا یکِ ه ییّا لاتلیت

ٍ  یگشاىت افشاد تا خَدشاى ٍ دسثً ی،ذگآى اص صً یّا استعاسُ ی،ّا اص هعٌا ٍ کاسکشد صًذگ آى یکلّ یشّا، تصَ آى یٌیت افشاد، جْاى یتاٍسّا

هطلة  یيا یحًشست تِ دًثال تَض یيدّذ. دس ا یافشاد لشاس ه یاسدس اخت یتاب آٍس یشافضا یسا تشا یهٌاسث یٍ شٌاخت یرٌّ ی... اتضاسّا

 یشاىاهشٍص ها دس ا یچِ حذ تِ کاس تحشاى ّا اتضاسّا چگًَِ ٍ تا یيسا فشاّن کٌذ ٍ ا ییاتضاسّا یيتَاًذ چٌ یتَد کِ فلسفِ چگًَِ ه ینخَاّ

دکتر سخٌشاى ایي تشًاهِ ایي طشح تِ صَست سخٌشاًی ٍ گفت ٍ شٌَد هیاى سخٌشاى ٍ ششکت کٌٌذگاى خَاّذ تَد.  .یٌذآ یه ًٌَیک

سیاست علوی هذیش پشٍطُ سٍاًشٌاسی اخالق هشکض تحمیمات ، پظٍّشگش دفتش تثلیغات اسالهی هشْذ ،دکتشای فلسفِ) محمود مقدسی

اص ٍ  صٌعتی ششیف تْشتی ٍشْیذ فلسفِ عوَهی ٍ اخالق تجاست دس داًشگاُ  ، هذسع«فلسفِ ای تشای صًذگی»هتشجن کتاب ، کشَس

 خشاساى سضَی( خَاٌّذ تَد. اعضای اسثك ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی 
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