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 ستبد هزکشٕ مجری طرح:

 

 اهبم هَسٖ صذر ٍ تجزثِ گفتگَ در جْبى دٌٖٗ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ س٘بس                     علن ٍ اًذٗطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًٖ            لزآى ٍ دٗي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ      گزدضگزٕ علوٖ فزٌّگٖ            هحزٍه٘ت سداٖٗ             ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ّبٕ اهبم هَسٖ صذر در حَسُ ّبٕ س٘بسٖ، اجتوبعٖ، فزٌّگٖ ثبسضٌبسٖ آرا ٍ اًذٗطِ

 ذر در لجٌبى ثب هحَرٗت پزچوذارٕ ّوشٗستٖ ٍ گفتگَٕ هذاّتثزرسٖ ٍ تحل٘ل اثعبد گًَبگَى کٌص اجتوبعٖ س٘بسٖ اهبم هَسٖ ص

 گ٘زٕ در هسبئل جبهعٔ اهزٍس اٗزاى تزس٘ن الگَٕ فکزٕ عولٖ اهبم هَسٖ صذر در لجٌبى ثزإ ثْزُ
 

 : خالصه طرح

ِ  اهبم هَسٖ صذر ٗکٖ اس تبث٘زگذارتزٗي ضخص٘تْبٕ اسالهٖ در دٍرٓ هعبصز ثَدُ است. اٍ اس ٍجوَُ هختلوج جبٗگوبُ ه    إ  وتوبس ٍ ثزجسوت

ّبٕ هْن عبلوبى ض٘عِ، حضَر هَثز در حَسٓ علو٘ؤ لون ٍ ًجوج، تحصو٘ل در داًطوگبُ تْوزاى، ارتجوب          دارد؛ ٍاثستگٖ ثِ ٗکٖ اس خبًَادُ

  ِ هثبثؤ اًذٗطووٌذ    هستوز ثب داًطَراى، ًَٗسٌذگبى ٍ رٍضٌفکزاى اٗزاى ٍ جْبى عزة، رّجزٕ س٘بسٖ فکزٕ ض٘ع٘بى لجٌبى، اٗفبٕ ًموص ثو

عٌوَاى   ّب، تعبهل سبسًذُ ثب هتفکزاى ادٗبى ٍ هذاّت گًَبگَى ثِ ّب ٍ هلت الوللٖ، دٍلت ٖ، تعبهل گستزدٓ س٘بسٖ فزٌّگٖ ثب هجبهع ث٘يدٌٗ

پزچوذار حزکت گفتگَٕ ادٗبى ٍ تمزٗت هذاّت، ًمص ٍٕ در پ٘زٍسٕ اًمالة اسالهٖ، اثزگذارٕ گستزدُ ٍ صرف در کطَرّبٕ خبٍره٘بًوِ  

دٌّذٓ ضوزٍر  پوزداختي    جٌبى ٍ .... تٌْب ضوبرٕ اس اٗي ٍجَُ است. ّزٗک اس اٗي هَارد خَد ثِ تٌْبئٖ کبفٖ است تب ًطبىٍٗضُ اٗزاى ٍ ل ثِ

إ دست ٗبفتوِ   ّبٕ ضخص٘تٖ ّوچَى اٍ ثبضذ. در رٍسگبر هب کِ اًمالة اسالهٖ اٗزاى ثِ ثبرٍرٕ ٍ ضکَفبٖٗ ثسٌذُ ثِ سًذگٖ، آرا ٍ اًذٗطِ

ِ   ٍ ث٘ذارٕ ٍ همبٍهت در ثز عٌوَاى   اثز استکجبر، سزاسز جْبى اسالم را درًَردٗذُ است، ثبٗستگٖ ثزرسٖ ٍ تحل٘ل افکبر اهبم هَسوٖ صوذر ثو

، دٍ چٌذاى ضذُ است. ّوچٌ٘ي ثزرسٖ ٍ ارسٗبثٖ دل٘ك ّوِ جبًجٔ کٌص س٘بسٖ اجتووبعٖ اٍ کوِ   «ث٘ذارٕ ٍ همبٍهت»ٗکٖ اس پ٘طگبهبى 

 تَاًذ دستبٍردّبٕ ضگزفٖ ثزإ هب ٍ اًمالثوبى در پٖ داضتِ ثبضذ. آهذ، اهزٍس ّن هٖ هٖ در آى سهبى کبرٕ پ٘طزٍاًِ ٍ خاللبًِ ثِ ضوبر

ضوَد.   اٍل٘ي ًطست اس سلسلِ ًطست ّبٕ اًذٗطِ ٍ عول اهبم هَسٖ صذر در لبلت طزح کلٖ ثبسًطبسٖ هفبخز اٗزاى ٍ اسوالم اجوزا هوٖ    

ضٌبخت اثعبد گًَبگَى الگَٕ فکزٕ ٍ س٘بسٖ اهبم هَسٖ صذر در افك اسالم ضٌبسٖ هعبصز جبٗگبُ اسبسٖ دارد. اس اٗي رٍ طزحوٖ جوبهع   

در لبلت چٌذ ًطست ٍ درط گفتبر ثب حضَر چْزُ ّبٕ حَسٍٕ ٍ داًطگبّٖ در حَسُ ّبٕ تبرٗخ توذى، لوزآى پضٍّوٖ، جبهعوِ ضٌبسوٖ     

َٕ هَفك رّجزٕ اهبم هَسٖ صذر ٍ ضٌبخت ث٘طتز ٍٕ ثِ جبهعِ فزٌّگٖ ٍ داًطگبّٖ طزاحٖ ضذُ اسوت. در  جْت تبهل جذٕ تز در الگ

ًطست ّب ثِ فزاخَر ثخص ّبٖٗ اس هستٌذ اهبم هَسٖ صذر سبخت هَسسِ رٍاٗت فتح اًتخبة ٍ پخص خَاّذ ضذ. اٗي ًطست ثِ رٍٗکزد 

ثب راٗشًٖ ّبٕ صَر  گزفتوِ   هٖ پزداسد.درًٍٖ ٍ ث٘ي الوللٖ جْبى اسالم  ٍ ًمص آى در گستزش ارتجبطب اهبم هَسٖ صذر  گفتگَهذاراًِ

 دکتر هادی خانیکیٍ  (فزدٍسٖ هطْذ داًطگبُگزٍُ علَم س٘بسٖ )عضَ ّ٘ئت علوٖ  روح اهلل اسالمیدکتر در اٗي ًطست اس حضَر 

 ثْزُ هٌذ خَاّ٘ن ضذ. )عضَ ّ٘ئت علوٖ داًطگبُ عالهِ طجبطجبٖٗ(
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