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مجری طرح :دفتش داًطىذُ علَم اداسی ٍ التصادی
عنوان طرح:

واسگاُ اصَل ٍ فٌَى هٌاظشُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
ایجاد فضا تشای دسن دسست حمایك ،سٍضٌگشی ٍ تصیشت تخطی
ٍاواٍی افىاس ٍ آسا ،جْت دستیاتی تِ حمیمت ٍ ایجاد تفاّن علوی ٍ عولی
ٍصَل تِ تَسعِ فشٌّگی دس جاهعِ ٍ آهَصش غیشهستمین وِ تِ دلیل ضیَُ خاظ هٌاظشُ ،دس ارّاى هاًذگاس است
خالصه طرح :
هٌاظشُ یىی اص هْمن تمشیي اتمضاس دس تفْمین ٍ تفماّن دسسمت هسمامل هختلم دیٌمی ،اجتوماعی ،سیاسمی ٍ ...اسمت گسمتشش هٌماظشُ
دس چماسچَب هٌقممی ٍ تشّماًی لاتمل لثمَل اسممت .ایمي فمي تمِ عٌمَاى یىمی اص هْممن تمشیي عَاهمل همر ش دس ایجماد تفماّن اجتومماعی
ًمممص هْو می داسد ٍ ه می تَاًممذ صهیٌممِ ّممای پیَسممتگی ٍ استثمماب تیطممتش اعضممای آى جاهعممِ سا فممشاّن سمماصدّ .و ٌ میي دس هسممامل
اجتواعی ٍ تشای سسیذى تِ تفاّنً ،یاص تِ لساى گَیا داسین.
تِ صَست طثیعی ٍ فقشیّ ،ش فشدی تمِ دًثمال ایمي اسمت ومِ اص تاٍسّما ٍ اعتممادات خمَد دفماع وٌمذ ومِ ایمي هْمن تمذٍى اسمتذ ل
صحیح ،هٌقمی ٍ سٍضموٌذ اهىماى پمزیش ًیسمت ٍ اًسماى دس صمَستی همی تَاًمذ سٍضموٌذ ٍ هٌقممی اص عمایمذ خمَد دفماع وٌمذ ومِ اص
فٌَى هٌاظشُ آگاّی داضتِ تاضذ.
اص عممَاهلی وممِ پممشداختي تممِ یممادگیشی فٌمَى ٍ ضمیَُ ّممای هٌمماظشُ سا وممشٍسی همی وٌممذ ،هسممالِ استثمماب فشٌّگمی اسممت .تشلممشاسی
ّشگًَِ استثاب ،هخصَصاً استثاب فشٌّگمی هتشتّمة تمش ایجماد صهیٌمِ تضماسب افىماس دس جاهعمِ اسمت .ایمي هسمالِ ،چمِ دس سمقح یمه
جاهعِ وَچه هاًٌذ خاًَادُ ٍ یما ضمْش ٍ وطمَس ٍ چمِ دس سمقح جْماًی هاًٌمذ گفتگمَی ادیماى ٍ تومذنى ّما ،هسمامل ومسى سیاسمی،
فشٌّگی ،التصادی ٍّ ...وَاسُ هثتٌی تش یادگیشی ضیَُ ّای هٌاظشُ است.
هٌاظشُ ،هَوَعی تسیاس تا اّویت است .تثادل فىش ٍ ًظمش ،هیماى دٍ تمي یما چٌمذ تمي اص اّمل فىمش ٍ فضمل ٍ اطمسع تمِ گًَمِ ای ومِ
جَاًممة هَوممَعی سممٌجیذُ ضممَد ٍ ،صممحیح ٍ ًاصممحیح ّممش یممه اص دٍ ًظممش ،دٍ دیممذ ،دٍ اًذیطممِ ،دٍ هممزّة ،دٍ هسممله ،دٍ
تشداضت ،دستاسُ اهمشی تمِ خمَتی هعلمَم ضمَد ،وماسی اسمت تسمیاس ظشیم ٍ حسما ٍ سمَدهٌذ ٍ دس همَاسدی صم اسمت ٍ ٍظیفمِ.
ایي اهش ،اص جْت ًفس اًساًی ٍ اخسق ًفسی ًیض ،پیچ ٍ خوْای تسیاس داسد ٍ ،هشالثتْای تسیاس هی طلثذ.
تِ دلیمل اّویمت یمادگیشی ایمي تحم ،،تصموین گمشفتین واسگماُ آهَصضمی فمي هٌماظشُ تما تمذسیس دوتمش علیشوما هاصاسیماى (دوتمشی
فلسفِ رّي ٍ هذس هعماس اسمسهی) تشگمضاس وٌمین .ایمي واسگماُ اٍلمیي ًطسمت آهَصضمی هسماَلیي دفماتش سماصهاى دس تمشم جماسی
خَاّذ تَد.
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