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 ستبز هرکسی مجری طرح:

 

 (1) زر قبة ذبطرُ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًسیطِ            کتبة ٍ کتبثرَاًی            قرآى ٍ زیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ       گرزضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت ززایی               ٌّر ٍ ازة                            
 

  اهداف طرح :

 کتبثرَاًیکتبة ٍ ترٍیج فرٌّگ 

 آضٌبیی زاًطجَیبى ثب تبرید هعبصر ٍ زهیٌِ ّبی ضكل گیری اًقالة اسالهی
 

  : خالصه طرح
زٍم، ضریَُ ًگربرش    ضرَز.  ثِ هكتَثبت ثررای قاربٍت هراجعرِ هری     ٍ سٌبزی کِ هجٌبی ًگبرش آى هجتٌی ثر اسٌبز است ضیَُ ا .ضیَُ ّبی هرتلفی زارزًگبری   تبرید

ٍقربی  از  تحلیل  ٍ تَصیف کِتبرید ضفبّی است ، ضیَُ سَم. سزّ هی ثب گرایص سیبسی ٍ جٌبحی ضكللَ  ٍ ذَزتحلیل پبیِ تحلیلی ثب تَجِ ثِ قابٍتی کِ هَرخ ثر 

تصرَیر  ثرِ جرب هبًرسُ از آى زٍراى    هٌبث  هكتَة زر عوسُ پْلَی زٍم  .ى ثَزُ اًس صَرت هیگیرزآیب از ًسزیك ًبظر  قص هَثری زر ایفبی آى زاضتٌسسَی کسبًی کِ ً

عی ثعارب ارائرِ هری    از سَی زیگر تصَیر تطْیر ضسُ ای کِ از حكَهت پْلَی زر رسبًِ ّبی فبرسی زثبى ٍ ضجكِ ّبی اجتورب  .زیجبیی از ذَز ارائِ زازُ استفرٌّگی 

 سَاالت هتعسزی را زر شّي جَاًبى ایجبز هی کٌس کِ پبسد ثِ ایي سَاالت ٍ ضجْبت جس ثب طرح هستٌسات هحكن ٍ عیٌی هوكي ًیست. ،ضَز

ب فرراّن هری کٌرس، جَاًربى را     تبهرل زر ثربرُ تربرید ًرِ چٌرساى زٍر هر       ٌٍسی کِ زهیٌِ را ثرای ثحث ثرآًین ٍ الجتِ هكلفین تب ثب هعرفی ٍ ارائِ چٌیي کبٍش ّبی هست

 ثراًگیررررسین تررررب ثرررررای آیٌررررسُ ثْتررررر ّوررررَارُ ًگرررربّی ثررررِ پطررررت سررررر زاضررررتِ ثبضررررٌس، کررررِ آزهررررَزُ را ثرررربز آزهررررَزى ذطبسررررت.          

َ  ،کِ پیص از ایي سبثقِ حاَر زر صسا ٍ سیوب ٍ ضجكِ العبلن را زارز ثب تحول زحوبت ٍ هطقبت فراٍاى کِ ضرح آى هفصل اسرت  حسيه دهباشي عرِ  تَاًسرتِ هجو

هصبحجِ( زر ذبرج از کطَر را کِ ثعاب ثِ صَرت هستٌسّبی قبثل پرص از صسا ٍ سیوب تْیِ کرزُ ثرَز )زٍ ثرًبهرِ از    65هصبحجِ ّبی ذَز ثب عَاهل حكَهت پْلَی )

ّفترِ کتربة جوْرَری اسرالهی     ر زر قبلت کتت زیر ترسٍیي ٍ ز  ،صسا ٍ سیوب پرص ضس ٍ زر ایبم زِّ فجر ًیس ثِ صَرت هفصل تر از صسا ٍ سیوب پرص ذَاّس ضس(

 : رًٍوبیی کٌس «معاصرمجموعه تاریخ شفاهي و تصویری ایران » َالى اهر تحت عٌَاىئثب حاَر هس ایراى

 ، ذبطرات زاریَش ّوبیَى«آیٌسگبى ٍ رًٍسگبى» حسیي ًصر ذبطرات زکتر سیس ،«حكوت ٍ سیبست»

 ذبطرات سپْجس آشرثرزیي« فرهبًسّی ٍ ًبفرهبًسّی» ذبطرات علیٌقی عبلیربًی« اقتصبز ٍ اهٌیت»

صَرت اهكربى یكری از    ٍ زر   ذبطرات زکتر سیسحسیي ًصر ،«حكوت ٍ سیبست»زر ایي ثرًبهِ ثب حاَر اقبی زّجبضی ٍ یك کبرضٌبس تبرید یب علَم سیبسی، کتبة 

کبرضٌبسربى   .ذَاّرس ضرس   ثرگرسار  ًیرس  ثرب ّوكربری اًتطربرات جْبززاًطرگبّی     یتربث زر کٌبر ایي ثرًبهِ ًوبیطگبُ ک .زًقس ٍ ثررسی هی ضَ ،هستٌسّبی ایطبى هعرفی

 ایي ًطست ثسیي ضرح است : پیطٌْبزی

دکترر رو  ا   ، علَم سیبسی زاًطگبُ فرزٍسی هطْس استبزیبر : دکتر سيدحسيه اطهری، علَم سیبسی زاًطگبُ فرزٍسی هطْس زاًطیبر : دکتر محسه خليلي

 علَم سیبسی زاًطگبُ آزاز هطْس استبزیبر : دکتر محسه مدیر شاوه چي، م سیبسی زاًطگبُ فرزٍسی هطْسعلَ استبزیبر : اسالمي

 

 تبالر فرزٍسی هجتو  زکتر علی ضریعتی   مکان اجرا : 4/11/39 : مان اجراز

 

 39 سال های فرهنگی کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 53 اره :شم

 11/11/39 تاریخ :

 ًسارز پیوست :

 


