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  ستاد هشکضی ساصهاى داًطجَیاى مجری طرح:

 

 تضسگذاضت ػالهِ حسي صادُ آهلی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 گشاهیذاضت یاد ػالهِ حسي صادُ تا حضَس یکی اص ضاگشداى ایطاى

 تشسسی ٍ ٍاکاٍی ضیَُ ػلوی ٍ ػولی ػالهِ حسي صادُ

 داًطجَیی ٍ حَصٍی هطْذ دس حَصُ ػشفاىتلطیف فضای ػوَهی 
 

  : خالصه طرح

 ػاالن  ػلوای  تضسگااى  ٍ الگَّاا  تاا  جاهؼِ فشّیختِ ٍ کشدُ تحصیل لطش آضٌایی ػذم ٍ ػلوی ٍ فشٌّگی حاکن تش هطْذ فضای تِ تَجِ تا

 سایشُ  تاا  سا داًطاجَیاى  ٍ بطال ٍ ضذُ داًطگاُ ٍ حَصُ فضای دس ػلوی ًطاط سٍحیِ تضسیك هَجة ّایی ّوایص چٌیي تشگضاسی تطیغ،

ٍ تا تَجِ تِ تجشتاِ هَفاك تشگاضاسی تضسگذاضات ػالهاِ      ي ساستا یهی کٌذ. دس ّو آضٌا پیص اص تیص ضیؼِ تضسگاى ٍ ػلوا ػولی ٍ ػلوی

تاا   حساي صادُ آهلای   هؼاصش ػالهِ تضسگذاضتی تشای سٍصُ، هشاسن یک ّوایطی دس ًظش است تا تا تشگضاسیطثاطثایی دس آرس سال گزضتِ، 

 چٌذ سخٌشاًی، جلسات پشسص ٍ پاسخ ٍ ّوچٌیي کاسگاُ ّای آهَصضی تشگضاس گشدد. 

ٍ رکش صًذگی ًاهِ ٍ تشسسی آثاس  ایطاى ضاگشداى تا گَ ٍ گفت ضاهلحسي صادُ  ػالهِ یادًاهِ ػٌَاى تا هجلذی دس حاضیِ ایي ّوایص ًیض

دفتاش تثلیااات اساالهی ٍ     ،تشًاهِ تا ّوکاسی هطتشک تسیج داًطاجَیی ایي . ضذ خَاّذ اّذا هخاطثیي دس لالة یک تستِ تٍِ آسا ایطاى 

 ضْشداسی تشگضاس خَاّذ ضذ.

 هْواًاى ٍ سخٌشاًاى پیطٌْادی تِ ضشح ریل هی تاضٌذ : 

 

 هصاثاح  اهلل آیات  ٍ آهلای  جاَادی  اهلل آیات  آهلی، صادُ حسي ػالهِ ضاگشداى : اص پىاٌ یزدان یداهلل سید ي المسلمیه االسالم حجت

 حکوات  ًظاشی،  ػشفااى  اصاَل  ٍ هَلف کتثی هاًٌذ هثاًی. هی تاضذ اسالهی حکوت ػالی هجوغ ػشفاى گشٍُ هذیش ٍ( اهلل حفظْن) یضدی

 سْشٍسدی ٍ ... الذیيضْاب ضیخ فلسفی دستگاُ سٌجص ٍ گضاسش اضشاق،

 

 الی ػشفاى حَصُ ػلویِ لنآهلی ٍ استاد سطح ػ صادُ حسي ػالهِ ضاگشداى : اص حسه رمضاوی ي المسلمیه االسالم حجت

 

پژٍّطگش ٍ هذسس حَصُ ػلویِ لن ٍ ًَیسٌذُ کتاب ػشٍس آل هحوذ، ضشحی تش احاَاتت حضاشت ضاْشتاًَ    :  االسالم حلًائیان تحج

 کِ تِ ػٌَاى هجشی ایي تشًاهِ حضَس خَاٌّذ داضت

 

 

 

 سالي صثا   مکان اجرا : 11/3/11 : زمان اجرا

 19 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 30 شماره :

 1/3/11 تاریخ :

 ًذاسد پیوست :

 


