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مجری طرح :دفتز هزکش ػلوی کبرثزدی جْبدداًشگبّی کبشوز
عنوان طرح:

ثیذاری اسالهی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

ادة ٍ ٌّز 

هحزٍهیت سدایی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب تحَالت هٌطمِ ٍ ثیذاری اسالهی
گزاهیذاشت سبلزٍس تشکیل جْبدداًشگبّی
خالصه طرح :
ّوشهبى ثب هزداد هبُ ٍ سبلزٍس تأسیس جْبدداًشگبّی ،جلسِ سخٌزاًی ثب حضَر حجت االسالم دکتز سهبًی (هؼبٍى اهَر ثیي الولل حَسُ
ػلویِ لن ٍ رایشى سبثك فزٌّگی ایزاى در کشَر هصز) ثب هَضَع تجییي تحَالت هٌطمِ ٍ ثیذاری اسالهی ،ثب ّوبٌّگی ٍ ّوکبری جْبد
داًشگبّی کبشوز ٍ ثب دػَت اس پزسٌل ٍ اسبتیذ جْبد داًشگبّی ،داًشگبُ آساد ،پیبم ًَر ،فزهبًذار ،اهبم جوؼِ ٍ تؼذادی اس اػضبی سبسهبى
داًشجَیبى ثزگشار خَاّذ شذ .پبیبى جلسِ ًیش داًشجَیبى ٍ هسئَلیي ثز سفزُ افطبر هْوبى خَاٌّذ ثَد.
معرفی حجت االسالم دکتر زمانی
حجت االسالم دکتز هحوذ حسي سهبًی در سبل  1337در تزثت حیذریِ هتَلذ شذ  .پس اس تحصیالت اثتذائی اس سبل ّ 1349جزی شوسی
تحصیالت حَسٍی را در شْزستبى حیذریِ آغبس کزد ٍ چْبر سبل در حَسُ ػلویِ ّزاتی تحصیل ًوَد .سبل ٍ 1353ارد حَسُ ػلویِ لن شذ ٍ در
هذرسِ هزحَم آیِ الؼظوی گلپبیگبًی اداهِ تحصیل داد .درٍس سطح را در خذهت اسبتیذ ی ّوچَى صلَاتى ،حسي تْزاًى ،ستَدُ ،سیذ ػلی هحمك
داهبد ،کزیوی جْزهى ،شزیؼتی کبشبًی ،صبًؼی ٍ هَسَی تْزاًی فزاگزفت .اس سبل  1361درس خبرج فمِ ٍ اصَل را ًشد اسبتیذ ثشرگَار حضزات آیبت
فبضل لٌکزاًى ،هکبرم شیزاسیٍ ،حیذ خزاسبًی ٍ گلپبیگبًی ًشدیک 15سبل گذراًذ .در کٌکَر ٍرٍدی کبرشٌبسی ارشذ (تزثیت هذرس داًشگبُ لن)
شزکت کزدُ ٍ پس اس لجَلى ٍ گذراًذى دٍرُ تحصیلی فبرؽ التحصیل شذ ٍ رسبلِ پبیبى ًبهِ اٍ ثب ًوزُ  20حبئش ثبالتزیي رتجِ داًشگبُ شذ .سبل
 1377در کٌکَر دکتزای ػلَم لزآى ٍ حذیث تزثیت هذرس داًشگبُ لن شزکت کزدُ ٍ سبل  80دٍرُ آهَسشی را ثِ پبیبى رسبًذ.
ٍی کتت هتؼذدی اس جولِ تلخیص درٍس فی الفمِ الومبرى ،لزآى ٍهستشزلبى را تألیف کزدُ اًذّ .وچٌیي ایشبى همبالت ػلوی هتؼذدی را در
هجالت گًَبگَى ثِ چبح رسبًذُ اًذ .در حبل حبضز ًیش ثِ ػٌَاى ػضَ ّیئت ػلوی جبهؼِ الوصطفی ٍ هذرسِ ػبلی لزآى ٍ حذیث هجتوغ آهَسشی
اهبم خویٌی(رُ) ثب سوت هذیز گزٍُ تفسیز ٍ ػلَم لزآى هشغَل هی ثبشٌذ.
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