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سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستبد هشکضی سبصهبى داًشجَيبى
عنوان طرح:

اًذيشِ آسوبًی ()1

سرفصل فعالیت:

ديي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی 

علن ٍ اًذيشِ 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدايی 

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
تعویك ٍ تذاٍم آسهبى ّب ٍ آهَصّْبی اًمالة اسالهی ٍ اهبم خویٌی (سُ) دس ًسل جَاى ٍ داًشجَی اهشٍص
ايجبد شٌبخت علوی ٍ ثِ دٍس اص تعصجبت غیشعلوی اص آسهبًْب ٍ اًذيشْْبی اهبم خویٌی (سُ) ثشای داًشجَيبى ًسل سَم اًمالة
خالصه طرح :
يكی اص ساّْبی اًتمبل ٍ تذاٍم اسصشْب ٍ اًذيشْْبی اًمالة اسالهی ثشای ًسلْبی ثعذٍ ،اکبٍی ٍ ثشسسی اًذيشْْبی ثٌیبًگزاس ايي اًمالة
اص جْبت هختلف است .اهشٍصُ ثب گزشت سِ دِّ اص پیشٍصی اًمالة اسالهی ٍ ًیض طی شذى دٍ دِّ اص استحبل ايشبى ،ضشٍست ثشسسی
دٍثبسُ اًذيشْْبی سیبسی ايشبى ثیش اص پیش ضشٍسی ثِ ًظش هی آيذ .ايي اهش صهبًی اثعبد خطیشتشی ثِ خَد هیگیشد کِ اهشٍصُ شبّذ
تأٍيالت ،تفبسیش ٍ ًگبّْبی هتفبٍتی ثِ ايي اًذيشِ ًبة ّستین ٍ ّویي اتفبق ،فضبيی غبهض ٍ اثْبهآلَد ثشای داًشجَيبى ًسل سَم
اًمالة کِ ًِ ايشبى سا دسن کشدى اًذ ٍ ًِ ششايط اًمالة سا ايجبد کشدُ است.
دس ّویي ساستب اص سّگزس ثشسسی هفبّین ثٌیبدی اًذيشِ سیبسی اهبم خویٌی (سُ) دس ًظش اًذيشوٌذاى هختلف ،هیتَاى ثِ طَس علوی ٍ
کبسآهذ ثِ اًتمبل اسصشْب ،اًذيشْْب ٍ آسهبًْبی اهبم ٍ اًمالة ثشای ًسلْبی ثعذی پشداخت .لزا ثب سايضًیْبی صَست گشفتِ دس ًظش داسين
تب ثب دعَت اص اسبتیذ ٍ کبسشٌبسبى شبخص ّش حَصُ ،سلسلِ ًشست ّبيی دس ايي ساثطِ ثشگضاس ًوبيین .آصادی سیبسیٍ ،اليت فمیِ،
عذالت ،تطَس اًذيشِ سیبسی اهبم خویٌی ،جبيگبُ هشدم دس حكَهت اسالهی ،هفَْم لذست ٍ هششٍعیت اص جولِ هجبحث هَسد ًظش جْت
ثشسسی دس ايي طشح هی ثبشذ .ثشخی اص ايي ًشستْب دس لبلت کبسگبُ ٍ ثشخی ًیض ثِ صَست ًشست عوَهی ثشگضاس خَاّذ شذ کِ پیشٌْبد
هی شَد دس کبسگبُ ّبی تخصصی ،گَاّی حضَس ًیض ثشای ششکت کٌٌذگبى صبدس شَد.
ثشای اٍلیي جلسِ دس ًظش داسين تب هَضَع آصادی سیبسی دس اًذيشِ اهبم خویٌی سا هَسد ثشسسی لشاس دّین .حجت االسالم منصور
میراحمدی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ علَم سیبسی داًشگبُ شْیذ ثْشتی) و حجت االسالم احمد ابوترابی (سئیس هشکض پژٍّشی دايشُ
الوعبسف علَم عملی اسالهی) اسبتیذ پیشٌْبدی ثشای ايي ًشست هی ثبشٌذ .الصم ثِ رکش است ايي طشح دس لبلت ثبشگبُ 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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