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مجری طرح :ستبد هشوضی سبصهبى داًشجَيبى
عنوان طرح:

هبّیت تحَالت جذيذ خبٍسهیبًِ

سرفصل فعالیت:

ديي ٍ لشآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی 

علن ٍ اًذيشِ 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدايی 

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی هبّیت تحَالت اخیش خبٍسهیبًِ ٍ شٌبسبيی سوت ٍسَی آيٌذُ ايي تحَالت ٍ ثشسسی جشيبى ّبی ًَظَْس دس ايي تحَالت
آشٌبيی اعضبی سبصهبى ثب جشيبى ّب ٍ گشٍّْبی فىشی -سیبسی دس سطح جْبى اسالم
خالصه طرح :
هٌطمِ خبٍسهیبًِ ثِ دلیل هَلعیت استشاتژيه خَد ّوَاسُ دس وبًَى تَجْبت جْبًی لشاس داشتِ است .هَج جٌجشْبی هتبخش هشدهی دس
وشَسّبی عشثی دس ايي هٌطمِ ،دٍثبسُ خبٍسهیبًِ سا دس صذس اخجبس جْبى لشاس دادُ است .پیبهذّبی هٌجعث اص ايي تحَالت ،ثبعث ثِ ٍجَد
آهذى فضبی پیچیذُ ٍ غبهضی ثشای پژٍّشگشاى ٍ اًذيشوٌذاى شذُ است .ثِ ٍيژُ وِ ثب هَج جذيذ جٌجشّبی هشدهی دس وشَسّبی
خبٍسهیبًِ شبّذ تغییشات ثیٌبديٌی دس ًظبهْبی سیبسی التذاسگشای ايي وشَسّب ّستین .ايي اهش اص سَی اًذيشوٌذاى هختلف ٍ شخصیت
ّبی سیبسی هَسد تفبسیش هتعذدی لشاس گشفتِ است .ثشخی ثِ سجت ٍجَد آهَصّْبی اسالهی ٍ عذالتخَاّبًِ دس ايي تحَالت ،ايي
خیضشْب سا دس لبلت هفَْم «ثیذاسی اسالهی» ًبهگزاسی وشدًذ ٍ ثشخی ثِ دلیل هشدهیجَدى ٍ خَاست سبختبس دهَوشاتیه اص سَی
هشدهبى ايي وشَسّب دس ثشاثش حىَهتْبی ديىتبتَسيشبى ،ايي تحَالت سا دس لبلت «ثْبس عشثی» ٍ هفبّیوی اص ايي دست تفسیش هیىٌٌذ.
حبل ثب تَجِ ثِ تغییشات ًَظَْسی وِ دس لبلت ايي تحَالت ثِ طَس سٍص افضٍى سخ هیذّذ ،شٌبخت هبّیت دلیك ٍ صحیح ايي تحَالت سا
ثب هشىل سٍثشٍ سبختِ است.
دس ايي ساستب دس ًظش داسين تب ثب دعَت اص حجت االسالم دکتر داود فیرحی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَم سیبسی داًشگبُ تْشاى ٍ
استبد داًشگبُ ثبلشالعلَم لن) ٍ دکتر هادی سلیمانپور (عضَ ّیئت علوی داًشىذُ سٍاثط ثیي الولل ٍصاست اهَسخبسجِ) ،هبّیت تحَالت
هتبخش خبٍسهیبًِ سا هَسد ٍاوبٍی لشاس دّین .دس حبشیِ ايي جلسًِ ،شستی ًیض ثشای اعضبی سبصهبى داًشجَيبى جْبى اسالم ٍ داًشجَيبى
عاللِ هٌذ ثِ صَست وبسگبّی ثب ّذف جشيبى شٌبسی جْبى اسالم ثشگضاس خَاّذ شذ.
الصم ثِ روش است ايي طشح دس لبلت دثیشخبًِ وشسی ّبی آصاداًذيشی داًشگبُ فشدٍسی ًیض هطشح خَاّذ شذ ٍ احتوبال ثب حوبيت هبدی ٍ
هعٌَی ايي دثیشخبًِ ٍ ثِ صَست هشتشن ثِ اجشا دس خَاّذ آهذ.
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