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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 98
سازمان دانشجویان

مجری طرح:

ستاد مرکزی

عنوان طرح:

ایران 99

سرفصل فعالیت:

دین و قرآن
ادب و هنر

کتاب و کتابخوانی
محرومیت زدایی

علم و اندیشه 
گردشگری علمی فرهنگی 

سیاست و اجتماع 
فوق برنامه 

اهداف طرح :
 -چشم اندازی از تحوالت سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی ایران با حضور صاحب نظران

خالصه طرح :
انقالب اسالمی در ایران طی سه دهه گذشته مسیری پر فراز و نشیب را طی کرده است که ارزیابی دقیق این روند می تواند نشان دهنده مسیر
انقالب و آینده آن باشد؛ بحث و تحلیل مسیر تحوالت سیاسی در ایران از یک سو آسیب شناسی انقالب و از سوی دیگر آینده پژوهی انقالب به
شمار می رود؛ در همین راستا سازمان دانشجویان برآن شد ،تا با برگزاری سلسله نشستی تحت عنوان" ایران  "99با حضور اساتید و صاحب
نظران در این حوزه ،به تحوالت سیاسی و سمت و سوی اقتصادی و همچنین چالش های هویتی سنت اسالمی با مدرنیته در ایران پرداخته و
عوامل تاثیر گذار بر آن را بررسی نماییم؛ تا ضمن بهره وری از مباحث نظری در این حوزه به نقد دیدگاه های مربوط به مسیر تحوالت سیاسی
اجتماعی در ایران پرداخته شود.
شایان ذکر است این سلسله نشستها درقالب  6جلسه که موضوعات ،تاریخبرگزاری و سخنرانان مدنظر در
آنها به شرح آمده در ذیل میباشد ،به صورت پخش زنده از صفحه اینستاگرام معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی و سایر بستر های مجازی آماده،
خواهد بود.


سمت و سوی تحوالت اقتصادی ایران2( :جلسه)  25مردادماه و  1شهریورماه

-

جناب سعید لیالز (استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی)
جناب حسین راغفر (عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا)
حسین رجب پور (دانشجو دکتری دانشگاه عالمه)



چالش های هویتی میان سنت اسالمی و روند مدرنیته2( :جلسه)  15 ،10شهریورماه

-

دکتر حمید احمدی (عضو هیئت علمی دانشگاه تهران)
جناب علی باغدار دلگشا (استاد دانشگاه و دانشجو دکتری دانشگاه فردوسی مشهد)



معادالت امنیتی ناشی از نقش ایران در مسائل خاورمیانه2( :جلسه)  29 ،22شهریورماه

 دکتر پرویز مجتهدزاده (عضو هیئت علمی جغرافیای سیاسی دانشگاه تهران) دکتر مهدی مطهر نیا (عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد تهران) دکتر شمس عبداللهی نژاد (دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران)الزم به ذکر است با توجه به لزوم رعایت پروتکل بهداشتی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا این سلسله نشست در قالب مجازی
( اینستاگرام ،اسکایپ) برگزار خواهد شد.
مکان اجرا  :سالن شورا سازمان مرکزی
 1399/05/25الی 1399/06/29
زمان اجرا :

