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        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی ػلوی فشٌّگی              هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 «خیشیِ» دس هیاى ًسل جَاى ٍ فشّیختِ اهشٍص تا اًجام فؼالیت ّای« دیگش دٍستی»ایجاد سٍحیِ 

 دس تیي داًطجَیاى تِ هٌظَس تشتیت افشادی خیش دس جاهؼِخیشیِ دس فضای داًطگاُ  دس اهَسفشٌّگ ساصی هطاسکت 

 سیة دیذُ جاهؼِآتاال تشدى سٍحیِ هْشٍسصی دس داًطجَیاى ٍ کن کشدى دسد الطاس 

 جْت دّی ٍ فشٌّگ ساصی ًحَُ صحیح تشخَسد ٍ کوك سساًی تِ کَدکاى تی سشپشست ٍ تذسشپشست
 

  : خالصه طرح

اسایی خَد سا دس اختیاس دیگش هَجَدات هیگزاسد. ًیکَست تطش اص ایي اصل آفشیٌص دسس فشا دس جْاى آفشیٌص ّش هَجَدی تخطی اص د

تا د. طشیك ًیاص اًساى ّا سا تشطشف ساصگیشد ٍ تا آًجا کِ هیتَاًذ تخطی اص هال ٍ ثشٍت ٍ تَاى خَد سا دس ساُ خذا صشف کٌذ ٍ اص ایي 

هحشٍهیت صدایی ٍ پیطشفت کطَس دس ػشصِ ّای هختلف دسطَل حیات ًگاّی گزسا تِ هجوَػِ الذاهات ٍ تالضْایی کِ دس جْت 

پیشٍصی اًمالب ، ّش ًاظش هٌصفی تِ حشکت پیگیش  پشتشکت ًظام جوَْسی اسالهی، صَست گشفتِ است ٍ همایسِ ٍضؼیت کطَس تا لثل اص

 .َسؼِ یافتِ ارػاى خَاّذ ًوَدٍ هستوش اًمالب اسالهی دس ساستای هحشٍهیت صدایی اص چْشُ کطَس ٍ تحمك کطَسی پیطشفتِ ٍ ت

اًمالب اسالهی اص ّواى آغاص تش اساس تؼالین ًَساًی اسالم، سفغ هحشٍهیت اص کطَس ٍ حوایت اص الطاس هستضؼف ٍ هحشٍم جاهؼِ سا تِ 

م تِ هالك اضتش ػٌَاى یکی اص اّذاف ٍ سسالتْای خَیص تشگضیذ ٍ تش آى ّوت گواسد ّواًگًَِ کِ دس ػْذ ًاهِ اهیش الوَهٌیي ػلیِ السال

 . ٍ تَجِ تِ اهَس هحشٍهاى سا اص ٍظایف حکَهت اسالهی تش ضوشدُ است حوایت

ش ایي اساس دس لاًَى اساسی کِ تش پایِ هثاًی ٍ اصَل اسالم ضکل گشفتِ است ٍ هٌطَس ًظام ٍ هثٌای حشکت کطَس هحسَب هی گشدد ت

سفغ تثؼیض ًاسٍا ٍ ایجاد اهکاًات ػادالًِ تشای ّوِ دس توام صهیٌِ ّای هادی ٍ هؼٌَی ٍ پی سیضی التصاد صحیح ٍ ػادالًِ تش طثك 

تْذاضت ٍ تؼوین  صهیٌِ ّای تغزیِ ٍ هسکي ٍ کاس ٍ سفاُ ٍ سفغ فمش ٍ تش طشف ساختي ّش ًَع هحشٍهیت دس ضَاتط اسالهی جْت ایجاد

 ،تحمك آى تکاس تٌذد)لاًَى اساسیتیوِ اص اّذاف دٍلت جوَْسی اسالهی تش ضوشدُ ضذُ ٍ دٍلت هَظف است ّوِ اهکاًات خَد سا تشای 

داًطجَیاى ٍ ایجاد اًگیضُ دیگش دٍستی دس جوغ کَدکاى هَسسِ ضیشخَاسگاُ ػلی اصغش ٌاتشایي، تش آى ضذین تا تا فؼالیت (. تاصل سَم

)ع( هطْذ ٍاتستِ تِ ساصهاى تْضیستی استاى خشاساى سضَی دس تاتستاى  ضیشخَاسگاُ ٍ خاًِ فشصًذاى حضشت ػلی اصغشن. تاضیحاضش 

اى تی سشپشست ٍ تذسشپشست دس تواهی هماطغ سٌی آغاص افتتاح ٍ فؼالیت خَد سا دس صهیٌِ ًگْذاسی، آهَصش ٍ پشٍسش فشصًذ 9731

 .ُ استًوَد
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