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:اهداف طرح 
یانشگاه فردوسدر سال هاي گذشته با تاکید در دییجنبش دانشجوياهداف و آرمان هایبررس

ایجاد تحرك بین دانشجویانی وانگیزه بخشسال هاي قبل و آشنایی دانشجویان با فعاالن دانشجویی 
موثر در تصمیم گیري هاعنوان عنصر مهم وه مطرح کردن دانشجو ب

:خالصه طرح
بـه   ییجنبش دانـشجو   یانم یندر ا . داشته اند  ينقش موثر  یو طرح مطالبات مردم    یهمواره در گذار به دموکراس     یاجتماع يجنبش ها 

نهـاد   یستاس ياز ابتدا  یزن یراندر ا . داشته است  یدارند؛ نقش پررنگ   یکه کمتر دغدغه مال    يا هیزو جوانان با انگ    یانحضور دانشجو  یلدل
یخچهدر تاریراناییحال جنبش دانشجوینبا ا. و عدالت بوده اند  يآزاد يو مبارزه برا   یطرح مطالبات مردم   پیشتازیاندانشجوه،  دانشگا

ییـر تغیگـر بـه نـسل د  یغالب از نسلیدئولوژيگفتمان و ا. داشته استیخاصيها ییژگو در هر دوره و     یدهد یاريبس یبخود فراز و نش   
هـا و  یتموفقیلدال یافتنو   یاتتجرب ینا یبررس. به هدف انتخاب شده است     یدنرس يبرا یمتفاوت يو ابزارها  یککرده و راهبردها، تاکت   

به عالوه آنکه در سالهاي اخیر شـاهد        .باشد ییجنبش دانشجو  یکنشگران کنون  يساز توانمند  ینهتواند زم  یم يشکست ها در هر دوره ا     
حوزه فعالیت هاي دانشجویی میتوانـد در از  سخن گفتن افراد با تجربه در     . دانشجویان هستیم انفعال بین جوانان و   بروز نوعی خمودگی و   

اي تحـت عنـوان جنـبش         مباحثـه تـصمیم دارد     تسازمان دانشجویان در دانشکده ادبیـا     از این رو دفتر     . بین بردن این انفعال موثر باشد     
و ) دولـت اصـالحات  (76مربوط به پیش از سال مشهدیدانشگاه فردوسییفعاالن دانشجواز یبا برگزاري نشست  ودانشجویی برگزار کند  

: به شرح ذیل است این نشست ها مهمانان .عمل آورده دعوت بگرایش هاي مختلفدر پس از آن
)عضو شوراي انجمن اسالمی، معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، 60فعال دانشجویی دهه (سید جواد سادات

شـوراي مرکـزي   عضو،  الهیات گروه معارف عضو هیئت علمی    و اصولگرا،    60فعال دانشجویی دهه    (حجت االسالم محمدرضا جواهري     
)60در دهه انجمن اسالمی

)علوم اداريانجمن اسالمی دانشکده دبیر، اصالح طلب، 80فعال دانشجویی دهه (علی زیرك
،)ع(استاد دانشگاه امـام رضـا  مهندسی، عضو شوراي جامعه اسالمی دانشکده    ، اصولگرا،   80فعال دانشجویی دهه    (دکتر سعید شعرباف  

)ییسابق جنبش عدالتخواه دانشجویردبو مشهدیمجمع مطالبه مردميمرکزيعضو شورا
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