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مجری طرح :دفتز ػلَم ادارٕ ٍ ػلَم تزث٘تٖ
عنوان طرح:

ث٘بى دٗذگبُ ّبٕ رٍاًشٌبختٖ هَثز ثز تَسؼِ

سرفصل فعالیت:

دٗي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًٖ

ػلن ٍ اًذٗشِ 

س٘بست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍه٘ت سداٖٗ

گزدشگزٕ ػلوٖ فزٌّگٖ 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
ثحث تجٌٖ٘٘ رٍٕ ػَاهل ،ػلت ّب ٗب هَاًغ تَسؼِ اس دٗذگبُ رٍاًشٌبختٖ
شٌبسبٖٗ ػَاهل هَجذ ٗب هخل تَسؼِ اس دٗذگبُ رٍاًشٌبختٖ
ثزرسٖ راُ ّبٕ دست٘بثٖ ثِ تَسؼِ
خالصه طرح :
ثب اٌٗکِ هَضَع تَسؼِ ّوَارُ ٗکٖ اس هسبٗل هْن در ػزصِ ػولٖ ٍ ًظزٕ ثوَدُ ،اهوب اسبسوبب ثؼوذ اس جٌوا جْوبًٖ دٍم اسوت کوِ ٍاصُ
((تَسؼِ)) ثب هؼٌبٕ خبص ٍ اثؼبد تبسُ ٍارد ػزصٔ س٘بست ّبٕ هلٖ ٍ ث٘ي الوللٖ شذ .تَسؼِ ٍ هسبٗل آى ثِ ّو٘ي صَرت جبٕ خوَد را
در درس ّب ٍ هسبٗل داًشگبّٖ ثبس کزدُ ٍ در ثزخٖ رشتِ ّبٕ درسٖ جبٗگبُ هْوٖ را ثِ خَد اختصبص دادُ است .صزف ًظوز اس اٌٗکوِ
خَدِ هَضَع تَسؼِ ثِ ٗک حَسُ هطبلؼبتٖ هْن تجذٗل شذُ استّ ،ؤ جزٗبىِ ػوذٓ تفکز اجتوبػٖ ٍ س٘بسٖ ً٘ش اٗي هَضَع را در کٌوبر
هَضَػبت دٗگز خَد در هزکش تَجِ ٍ ًظزِٗ پزداسٕ لزار دادُ اًذ.
دغذغِ پ٘شزفت ٍ تَسؼِ اٗزاى ّوچٌبى اداهِ دارد ،در حبل٘کِ ثس٘برٕ اس کشَرّبٕ ّن ردٗف هب ،راُ ٍ افك ّبٕ خَد را پ٘ذا کزدُ اًذ ،هب
ٌَّس در ًشاع ّبٕ فکزٕ ّست٘ن .جبلت اٌٗکِ هجبحث پ٘شزفت ٍ تَسؼِ ٗبفتگٖ را لجل اس کشَرّبٖٗ هبًٌذ هوبلشٕ ،کوزُ جٌوَثٖ ٍ حتوٖ
چ٘ي ،آغبس کزدٗن .اهزٍس اٗي کشَرّب سبهبى پ٘ذا کزدُ اًذ ٍ هب هٌبثغ هلٍٖ ،لت ٍ اًزصٕ فکزٕ خَد را صزف الٌبع ٗکذٗگز هٖ کٌ٘ن.
ثِ ًظز هٖ رسذ اس گذشتِ ًوٖ آهَسٗن ،تحَالت جْبًٖ ثز ضو٘ز ٍ ٍجذاى جوؼٖ هب اثزات پبٗذارٕ ًذارد ٍ ٍالؼ٘ت ّز چٌذ تلخ اٗي است
کِ «خ٘لٖ فکز ًوٖ کٌ٘ن» شبٗذ ّن صح٘ح فکز ًوٖ کٌ٘ن .ػوذٓ هشکل تَسِ ً٘بفتگٖ اٗوزاى در افکوبر هوب ً٘سوت ،ثلکوِ در شخصو٘ت
پزٍرش ً٘بفتٔ هبست .هشکل هب چگًَگٖ تجذٗل فکز ثِ ػول است.
در ّو٘ي راستب سبسهبى داًشجَٗبى داًشکذُ ػلَم ادارٕ ٍ التصبدٕ ثب ّوکبرٕ اًجوي ػلوٖ داًشجَٖٗ ػلَم تزث٘تٖ رٍاًشٌبسٖ الوذام
ثِ ثزگشارٕ ًشستٖ ػلوٖ ثب ػٌَاى « ث٘بى دٗذگبُ ّبٕ رٍاًشٌبختٖ تبث٘زگذار ثز تَسؼِ» کزدُ است.
در اٗي ًشست کِ ثب سخٌزاًٖ دکتز جَاد صبلحٖ (استبدٗبر ٍ ػضَ ّ٘ئت ػلوٖ گزٍُ رٍاًشٌبسوٖ داًشوکذُ ػلوَم تزث٘توٖ ٍ رٍاًشٌبسوٖ
داًشگبُ فزدٍسٖ) ثزگشار هٖ شَد سؼٖ دارٗن ثِ ثزرسٖ دٗذگبُ ّبٕ رٍاًشٌبختٖ هؤثز ثز تَسؼِ ثپزداسٗن .در پبٗبى جلسِ ً٘ش پبسوخگَٕ
سَاالت داًشجَٗبى در جلسِ خَاّ٘ن ثَد.
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آهفٖ تئبتز داًشکذُ ػلَم تزث٘تٖ

