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 هزکش ػلوی کارتزدی کاضوزدفتز  مجری طرح:

 

 خثز فزدا عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی               ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :
 اس هسائل رٍس ٍ تاال تزدى سغح تیٌص افزاد در تزخَرد تا اتفاقات هختلف سیاسیآگاّی داًطجَیاى افشایص 

 

  : خالصه طرح

ایی است کِ ّز داًطجَ، تِ ػٌَاى یكی اس هؤثزتزیي افزاد در تؼییي سزًَضت کطَر، تایذ دارا تاضدذ  اهدا   آگاّی اس هسائل رٍس، اس اٍلَیت ّ

هتأسفاًِ تا ٍجَد ایٌكِ، دستزسی تِ اخثار ٍ هسائل رٍس، رفتِ رفتِ آساى تز ضذُ، ٌَّس ػذُ کثیزی اس داًطجَیاى ّستٌذ کِ اس هسدائل ٍ  

تا خثز ًیستٌذ ٍ تثؼات ایي اهز هٌجز تِ ػذم حضَر ٍ فؼالیت ایي ػذُ در کدٌص ّدای هختلدف     اتفاقاتی کِ در کطَر تِ ٍقَع هی پیًَذد

اجتواػی، سیاسی ٍ غیزُ ّوچَى اًتخاتات ّا هی تاضذ  دلیل ایي ػدذم فؼالیدت هؼودَالا ًاضدی اس ًذاضدتي ضدٌاخت کدافی اس هسدائل ٍ         

ػذُ ای اس داًطجَیاى ّسدتٌذ کدِ تدا ٍجدَد ػبقدِ تدِ ایٌگًَدِ        ضخصیت ّای تأثیزگذار در حَسُ ّای هختلف هی تاضذ  اس عزف دیگز، 

هسائل، ضٌاخت کافی ًسثت تِ هٌاتغ خثزی صحیح ٍ هؼتثز ًذارًذ ٍ هوكي است تِ دلیل ًذاضدتي قدذرت تطدخی  ٍ تحلیدل درسدت،      

رٍاًِ تاسار هدی کٌٌدذ، گودزاُ    تَسظ تسیاری اس ًطزیات ٍ رٍسًاهِ ّایی کِ ّز رٍسُ سیلی اس خثزّای تی حساب ٍ کتاب ٍ غزض ٍرساًِ را 

ضًَذ  تا ایي هقذهِ تز آى ضذین تا در ّز رٍس، اس گزایص ّای هختلف سیاسی اصبح علة، اػتذال گزا ٍ اصَل گزا، رٍسًاهِ ّا ٍ هجبتدی  

ٍ هسدائل رٍس ٍ  را در دستزس داًطجَیاى قزار دّین  داًطجَیاى تا حضَر در ساختواى آهَسش ٍ هغالؼِ رٍسًاهِ ّدای ّدز رٍس، اس اخثدار    

دیذگاُ ّای هختلف هزتَط تِ آًْا تا خثز هی ضًَذ ٍ در آخز ّفت ، جلسِ ای تِ هٌظدَر تحلیدل خثزّدای هْدن ّفتدِ اس دیدذگاُ ایدي        

ًاهدِ  رٍسًاهِ ّا تا حضَر داًطجَیاى ػبقِ هٌذ تزگشار خَاّذ ضذ  داًطجَیاى اس ضٌثِ تا پٌجطٌثِ ّز ّفتدِ، هدی تَاًٌدذ تدِ هغالؼدِ رٍس     

سداػتِ در رسدیذى رٍسًاهدِ ّدا تدِ       12تزگشار خَاّذ ضذ  الثتِ تا تَجِ تِ تداخیز   21تپزداسًذ ٍ جلسِ تحلیل خثز، پٌج ضٌثِ ّا ساػت 

 کاضوز، سؼی خَاّذ ضذ تا درصذ هجبت در ایي عزح تیطتز تاضذ تا هحذٍدیت ّای سهاًی را کاّص دّذ   

، کیْاى، خزاساى، اعبػات، ّوطْزی، اػتواد، ایزاى، اتتكدار، تاسارکدار ٍ ّفتدِ ًاهدِ ّدای      رٍسًاهِ ّای در ًظز گزفتِ ضذُ تزای ایي عزح

هحلی آٍا ٍ سزٍ هی تاضٌذ، در تخص هجبت ًیش پزسواى، ػصز آدیٌِ ٍ داًص ٍ کاهپیَتز خزیذاری خَاّدذ ضدذ  هیداًگیي رٍسّدایی کدِ      

 تَهاى هیثاضذ  1088س تِ اسای ّز رٍس رٍ 38داًطجَیاى در عَل تزم هیتَاًٌذ اس ایي عزح استفادُ کٌٌذ 
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