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                            سیاست ٍ اجتواع             علن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًیدیي ٍ قشآى       :سرفصل فعالیت

        فَق تشًاهِ             گشدضگشی علوی فشٌّگی               هحشٍهیت صدایی                            ادب ٍ ٌّش
 

:  اهداف طرح 

آضٌایی داًطجَیاى ٍ عوَم هشدم عالقِ هٌذ تا قشآى ٍ فشٌّگ تذتش دس قشآى 

ِ  اًس ٍ استثاط تیطتش تا قشآى ٍ هعاسف قشآًی دس هاُ هثاسک سهضاى  ایجاد صهیٌ
 

:  خالصه طرح 

ّشچٌذ کِ ایي . آًچِ هسلن است آًست کِ دس جاهعِ اسالهی داعیِ داس فشٌّگ تطیع، قشآى ٍ هعاسف آى تایست دس صذس اهَس قشاس گیشد

اهش تایذ تِ صَست ّوِ سٍصُ ٍ ّوِ ساعتِ دس صًذگی ها جاسی تاضذ، اها هاُ هثاسک سهضاى صهاى هٌاسة تشی سا تشای ایي ایي اهش فشاّن 

ّشچٌذ ایام تاتستاى حضَس داًطجَیاى سا دس تشًاهِ ّای ساصهاى داًطجَیاى کن سًگ تش هی ساصد، تا ایي حال هی تَاى تش . هی آٍسد

هثٌای حضَس داًطجَیاى تَهی، داًطجَیاى عشح ضیافت اًذیطِ، کاسهٌذاى جْادداًطگاّی هطْذ ٍ ّوچٌیي هشدم عالقِ هٌذ اعشاف 

دس ّویي ساستا پیطٌْاد هی ضَد ّوچَى سٌت سال ّای گزضتِ دس تشًاهِ ای تِ هٌاسثت ضة ّای . هجتوع اًذیطِ، تشًاهِ سیضی کشد

دس تشگضاسی یک یا دٍ جلسِ کاسگاّی تذتش ٍ ٍ ّوچٌیي هحفل اًس تا  (حافظ قشآى ٍ قشآى پژٍُ)قذس اص حضَس دکتش سیاهک هختاسی 

ّوچٌیي دس صَست تشگضاسی ًوایطگاُ قشاى کشین دس دِّ سَم هاُ سهضاى ٍ حضَس هشکض فعالیت ّای قشآًی . قشآى تْشُ تشدُ ضَد

جْادداًطگاّی هطْذ ٍ خثشگضاسی ایکٌا دس آى ًوایطگاُ، تِ گًَِ ای تشًاهِ سیضی ضَد تا اص حضَس ایطاى تِ عٌَاى سخٌشاى دس یکی اص 

.  ضة ّای ًوایطگاُ ًیض تْشُ تشداسی ضَد

:  معرفی دکتر سیامک مختاری 
 دس ضْش صًَص اص تَاتع ضْشستاى هشًذ دس استاى آرستایجاى ضشقی دس خاًَادّای هتذیّي ٍ هتَسظ 1354سیاهک هختاسی دس سال 

تِ یوي فضای هزّثی خاًَادُ اص خشدسالی تا تالٍت قشآى هأًَس تَد ٍ . اش دس آى ضْش سپشی ضذ تِ دًیا آهذ ٍ دٍساى کَدکی

پس اص اتوام دٍسُ ی دتیشستاى دس سضتِ عوشاى هطغَل . سَسُ ّای کَتاُ هصحف ضشیف سا دس ّواى سالْای کَدکی حفظ ًوَد

تِ تحصیل ضذ ٍ تِ هَاصات تحصیل، هغالعات دیٌی خَد سا  تِ صَست هتوشکضتش اداهِ داد ٍ اص هحضش اساتیذ هتعذدی استفادُ 

دس ّواى سالْا تعضاً دس هساتقات قشآًی ضشکت ٍ  هقاهاتی سا کسة کشد ٍ یک تاس . کشد ٍ هَّثت حفظ کالم اهلل ًصیثص گشدیذ

 فاسغ التحصیل ٍ پس اص هذت هحذٍدی فعالیت عوشاًی، تِ هغالعِ ٍ تذسیس دس 76دس سال . ًیض تِ عٌَاى خادم قشآى تشگضیذُ ضذ

اصَل عقایذ، اخالق، اخالق کاس، هذیشیت، سٍش تثلیػ، هعاسف، تیٌص هعٌَی، سیش اًذیطِ سیاسی، : هؤسسات آهَصضی پشداخت کِ ضاهل هَضَعات

چٌذی دس سضتِ حقَق هطغَل تِ تحصیل ضذ ٍ دس اداهِ تِ تحصیل دس سضتِ علَم قشآى . هی تاضذ... هتَى اسالهی، تاسیخ فقِ، تاسیخ تحلیلی اسالم ٍ 

تِ هَاصات تحصیل ٍ تذسیس، دس هجالس هزّثی حضَس داضت چٌاًکِ سالْاست دس ّیآت هزّثی ٍ . ٍ حذیث دس هقغع کاسضٌاسی اسضذ پشداخت

حضَس دس تطکّل ّای داًطجَیی ٍ ضشکت دس ّوایص ّا ٍ جلسات .  تِ عشح هثاحث دیٌی ٍ اخالقی پشداختِ کِ تاکٌَى ًیض اداهِ داسد جلسات دیٌی

 . سخٌشاًی کِ اص عشف ًْادّای داًطجَیی تشتیة دادُ ضذُ  ًیض اص اضتغاالت علوی ایطاى هی تاضذ

. تِ چاج سسیذُ است... اص ایطاى تا کٌَى کتثی ّوچَى قشآى ٍ هثٌَی تا اضشاف استاد خشهطاّی، تش آستاى جاًاى، دٍلت ٍصال، چشاغ اللِ ٍ 

سالي ضَسا ٍ هجتوع فشٌّگی ٍسصضی اًذیطِ :   مکان اجرا دِّ سَم هاُ هثاسک سهضاى : زمان اجرا 
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