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سازمان دانشجویان

مجری طرح :زاًطکسُ الْیبت
عنوان طرح:

زض حیبط کَچک پبییع (ثطضسی سیط تحَل فکطی ضٍضٌفکطاى هعبصط)

سرفصل فعالیت:

زیي ٍ لطآى

کتبة ٍ کتبثرَاًی 

علن ٍ اًسیطِ 

ازة ٍ ٌّط 

هحطٍهیت ظزایی 

گطزضگطی علوی فطٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثطًبهِ 

اهداف طرح :
آسیت ضٌبسی جطیبى ضٍضٌفکطی زض زٍ زِّ اذیط ٍ آضٌبیی زاًطجَیبى ثب هفبّین ثٌیبزی زض زٍ سَی اًسیطِ فطاگیط غطثی ٍ اسالهی
تطٍیج فطًگ ًمس ٍ پطسطگطی زض هیبى زاًطجَیبى ٍ آگبّی ثرطی ثِ ثسًِ فطٌّگی زاًطجَیبى زض حیطِ فطٌّگ غبلت ٍ هغلَة
خالصه طرح :
زض تمسین ثٌسی ضایج ٍ تبضیری کِ اظ ضٍضٌفکطی زض ایطاى صَضت پصیطفتِ است ،ضٍشىفکطاى ضا ثط چْبض ًسل تمسین کطزُ اًس ً :سل اٍل ضا فطظًساى
هعٌَی عثبس هیطظا هبًٌس طبلجَف ،هلکن ذبى ٍ آذًَسظازُ هیساًٌسً .سل زٍم ثِ کسبًی کِ ًصٍ ٍ ًوبی اصلی ذَز ضا زض زٍضُ ثِ ظبّط هتجسز پْلَی
اٍل جستِ اًسّ ،وچَى فطٍغی ،تمی ظازُ ،جوبلعازُ ٍ ًیوب یَضیج تعلك زاضزً .سل سَم ایي زستِ ثٌسی ضا ضٍضٌفکطاًی چَى حویس عٌبیت ،پطٍیع
ًبتل ذبًلطی ،سیس فرطالسیي ضبزهبى ،جالل آْل احوس ٍ علی ضطیعتی تطکیل هیسّس ٍ ًسل چْبضم هطتول ثط کسبًی است کِ تجطثِ اًمالة اسالهی
ٍ حبکویت زیي ضا ًیع اظ سط گصضاًسُ اًس .آًچٌبى کِ افطازی چَى هْسی ثبظضگبى ،هصطفی هلکیبى ،ضضب زاٍضی اضزکبًی ٍّ ...وَاضُ ضٍضٌفکط ایطاًی ثب
چبلص ّبً ،گطاًی ّب ٍ ضک ٍ تطزیسّبی ثسیبض ّوطاُ ثَزُ استّ .سف ایي ًطست ثطضسی ّویي چبلص ّب ٍ ضٌبذت ّطچِ عویك تط الیِ ّبی
اًسیطگی جبضی زض افکبض ٍ اعوبل ایي سٌد اًسیطِ ٍضظاى ثب ضٍیکطز ًمبزاًِ است .اظ آًجب کِ ثطضسی توبهیت صس ٍ پٌجبُ سبلِ جطیبًبت زگطاًسیص زض
ایطاى همسٍض ٍ هطلَة یک ًطست ًویجبضس ،ثط آى ضسین کِ ثِ تحلیل ًسل چْبضم ضٍضٌفکطاى زض ایطاى ثپطزاظین .اظ ّویي ضٍ زض ًظط زاضین زض
ًطستی یکطٍظُ زض زٍ ًَثت صجح ٍ عصط ٍ زض لبلت ثحث ٍ گفتگَ ،ثب حضَض اسبتیس شیل ثِ ثطضسی سیط تحَل جطیبى ضٍضٌفکطی زض حَظُ ّبی
گًَبگَى فکطی اظ سبل  1368تب اهطٍظ ثپطزاظین.
حجت االسالم دکتر مهدی ابوطالبی :ذبضج فمِ ٍ اصَل زض هحضط اسبتیس ٍاعظی ٍ الضیجبًی ،کبضضٌبس اضضس علَم سیبسی هَسسِ اهبم
ذویٌی(ضُ) ،عضَ گطٍُ پژٍّصی تبضیخ ٍاًسیضِ هعبصط ٍ تبضیخ هططٍطیت ٍ صبحت تبلیفبتی ّوچَى اضتجبع ضٍضٌفکطی زض ایطاى  ،تجییي ًبکبضآهسی
علن سیبست غطثی زض تحلیل ًْضت اهبم ذویٌی (ضُ) ،کتبة زضسی اًمالة اسالهی ٍ...
حبج هیطظا علی فلسفی
جَازحبج ضید هْسی هطٍاضیس ٍ
حجت االسالم عبدالحمید واسطیاظ :ضبگطزاى اسبتیسی چَىآیت اهلل حجت ّبضوی ،حبج ضید ٍ
هبًٌس عالهِ هحوس تمی جعفطی ،ضید عجسالوجیس
ثسایِ ،هٌظَهِ ٍ اسفبض) ضا اظ هحضط ثعضگبًی
هبًٌس
ٍعالهِ حسیٌی طْطاًیٍ عالٍُ ثطذبضج فمِ ٍ اصَل ،زضٍسی ( :
است .تبلیفبتی ّوچَىًگطش سیستوی ثِ زیي ظیط ثٌبی الگَّبی توسى اسالهی  ،کبًَى تفکط ٍ هسلّبی
سبلن ٍ ضید علی ضضبیی تْطاًی تلوص ُکطز
علنهَظی
ضاٌّوبی تسضیس ثطاسبس ًگطش اسالم ثِ علن ٍ آ
همسهبتی
سبظی ضاٌّوبی تحمیك ثطاسبس ًگطش اسالم ثِ علن ٍ ّستی ،سطح ٍ
تصوین ،
دکتر مراد ثقفیٍ :ی ثِ عٌَاى یکی اظ ضٍضٌفکطاى فعبل زض زٍ زِّ اذیط ایطاى 53 ،سبلِ ،هتَلس تْطاى ،زکتطای ثطق اظ زاًطگبُ لَظاى سَئیس کِ ثب
تَجِ عاللِ ضسیس ثِ حَظُ سیبست ٍ فطٌّگ ،زض هسضسِ عبلی هطبلعبت علَم اجتوبعی ،علَم سیبسی ذَاًس ٍ ثِ ایطاى ثبظگطتِ استٍ .ی صبحت
اهتیبظ ،هسیطهسئَل ٍ سطزثیط فصلٌبهِ گفتگَ ثَزُ ٍ ّوچٌیي هسیط ًطط ضیطاظُ ًیع هی ثبضس.
دکتر علیرضا علوی تبارٍ:ی عضَ سپبُ پبسساضاى زض سبلْبی جٌگ تحویلی ٍ عضَ هطکع تحمیمبت استطاتژیک ضیبست جوَْضی زض زٍضُ سبظًسگی ٍ عضَ
ضَضای سطزثیطی ًططیِ کیبى ٍ صبحت تبلیفبتی ّوچَى ضٍضي فکطی ،زیي زاضی ٍ هطزم سبالضی ،التصبز سیبسی زض ایطاى ثعس اظ اًمالة ٍ  ...هی ثبضس.
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