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 ستاد مرکزی مجری طرح:

 

 ، فصل دوم99ایران  عنوان طرح:
 

        اجتماعت و سیاس                     علم و اندیشه            کتاب و کتابخوانی            قرآن و دین      سرفصل فعالیت: 

  فوق برنامه      گردشگری علمی فرهنگی            محرومیت زدایی             هنر و ادب                            
 

  اهداف طرح :

 نظرانچشم اندازی از تحوالت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی ایران با حضور صاحب -

 
 

 خالصه طرح :

است که ارزیابی دقیق این روند می تواند نشان دهنده مسیر  انقالب اسالمی در ایران طی سه دهه گذشته مسیری پرفراز و نشیب را طی کرده

انقالب و آینده آن باشد؛ بحث و تحلیل مسیر تحوالت سیاسی و اقتصادی در ایران از یک سو آسیب شناسی انقالب و از سوی دیگر آینده 

با حضور  "99ایران "سلسله نشستی تحت عنوان  پژوهی انقالب به شمار می رود؛ در این راستا سازمان دانشجویان برآن شد، تا با برگزاری

اساتید و صاحبنظران در این حوزه به  معادالت امنیتی تازه ناشی از حضور ایران در خاورمیانه و همچنین سمت و سوی تحوالت اقتصادی در 

ن حوزه به نقد دیدگاه های مربوط به مسیر وری از مباحث نظری در ای پرداخته و عوامل تاثیر گذار برآن را بررسی نماید؛ تا ضمن بهرهایران 

 تحوالت سیاسی اجتماعی ایران پرداخته شود.

 با موضوعات و مدعوین ذیل برگزارخواهد شد:  جلسه 4 شایان ذکراست این سلسله جلسات در قالب

 )مهرماه 27مهرماه و  13مهرماه،  6  سمت و سوی تحوالت اقتصادی ایران: ) سه جلسه  

 اطهاری )کارشناس و پژوهشگر اقتصاد(جناب آقای کمال  -

 جناب آقای دکتر آلبرت بغزیان )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران(  -

 جناب آقای مسعود نیلی )عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف( -

 مهرماه 20 )یک جلسه( ایران و معادالت امنیتی تازه در خاورمیانه 

 دکتر پرویز مجتهدزاده )عضو هیئت علمی دانشگاه تهران( -

الزم به ذکر است جناب آقای دکتر شمس الدین عبداللهی نژاد ) دانش آموخته علوم سیاسی دانشگاه تهران ( و جناب آقای سعید کریم پور 

 اهند داشت.)دبیر سرویس اقتصادی خبرگزاری ایسنا( به عنوان کارشناس مجری در این سلسله نشست حضور خو

 

 

 

 

 

 

 

 

       صفحه اینستاگرامی معاونت فرهنگی مکان اجرا :   27/7/99لغایت  6/7/99 زمان اجرا :

 (mfjd.ir)جهاددانشگاهی

 99های فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 55 شماره :

 29/06/99 تاریخ :

 ندارد پیوست :

 


