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 ستبد هزکشی مجری طرح:

 

 «بزابزی ٍ جبًبذاری» کتبة ٍ هؼزفیًقذ  عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 «جبًبذاری ٍ بزابزی» تبثیزگذار ٍ هْن کتبة ًقذٍ  هؼزفی

 اٍ آراء هْوتزیي بِ ًگبّی ٍ جْبًی اٍل تزاس فیلسَف ،«ًِیگل تبهِس» بب آشٌبیی
 

 : طرحخالصه 

 ها بانفسهن یغیروا یها بقوم حت یغیران اهلل ال 

ِ دفنبع کنزدُ ٍ بنِ آ   « اصنبلت فزٌّن   »، اس اکثز رٍشنٌفکزاى « یسدگ یبستس»سبلْبست کِ در اًتقبد اس  یبى،هلک یهصطف استبد فنَق   ین

ًْنبد   یبسنت، ي؛ ًِ در ًْبد سٍ ػلت الؼلل هشکالت جبهؼِ را در فزٌّ  داًستي ٍ جست یشِ: ریؼٌی« اصبلت فزٌّ »کٌذ.  یاستشْبد ه

ّ ) یدریجواد حدکتنز   یآقب یشبى،اس شبگزداى تزاس اٍل ا یکی، یٌکًْبدّب.  ا یزاقتصبد ٍ سب داًشنگبُ شنبّذ ٍ فزسًنذ     یػلون  تئن یػضنَ 

 یْی. بنذ یهَضغ فکنز  یيرا تزجوِ کزدُ است در دفبع اس ّو ی، کتبب(فزهبًذُ سپبُ کزدستبى( یي)اٍل یذریهحوذ ح یذبزٍهٌذ سزدار شْ

کشَر هنب رسنَ     یرٍشٌفکز یکِ در تبر ٍ پَد فضب یا یبًِچپ گزا یّب یشِاًذ یذىکش لشکتبة بِ جبهؼِ ٍ بِ چب یيا یاست کِ هؼزف

 بِ ّوزاُ خَاّذ داشت. یکزدُ است، بزکبت فزاٍاً

 یهصطفف زداخت. سپس اسنتبد  آى خَاٌّذ پ یزاتٍ تبث یتکتبة ٍ اّو یسبػت بِ هؼزف یک یط یذری،دکتز ح یبزًبهِ، ابتذا آقب یيا در

کتبة ٍ شزح آًْنب خَاٌّنذ پزداخنت ٍ در هنَرد      یيهطزح شذُ در ا یبتهذػ یياس هْوتز یا یذُسبػت بِ ارائِ چک یکبِ هذت  یانهلک

 حضبر پبسخ دادُ خَاّذ شذ.کتبی ٍ شفبّی  یبِ پزسشْب یبىاًجبم شذُ اظْبر ًظز خَاٌّذ کزد. در پب ِتزجو ّبی یژگیٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تبالر فزدٍسی هجتوغ دکتز شزیؼتی   مکان اجرا : 49خزداد  : زمان اجرا

 

 49های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 25 شماره :
 31/2/49 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


