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 اهداف طرح :
 افشایص آگبّی هخبطببى در هَرد اهٌیت حمَلی، اجتوبػی، التصبدی ٍ سیبسی سًبى در ایزاى

 یٍ هطکالت خطًَت خبًگ هذّبیبپ یبزرسٍ  آگبّی داًطجَیبى اس ًمص سًبى در جبهؼِ
 

 : خالصه طرح
ِ لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى هبیي ًْبدّبی فزٌّگی، اجتوبػی، سیبسی ٍ التصبدی جبهؼِ ایزاى بزاسبس اصَل ٍ ضَابط اسـالهی اسـت کـ

خذهت استثوبر ّوِ جبًبِ خبرجی بَد ، َّیـت  اًؼکبس خَاست للبی اهت اسالهی هی ببضذ . در ایي لبًَى ًیزٍی اًسبًی سى کِ در ًظبم طبغَتی در

ـتیفبی اصلی ٍ حمَق اًسبًی خَد را ببس هی یببذ ٍ در ایي ببسیببی طبیؼی است کِ سًبى بِ دلیل ستن بیطتزی کِ اس لبل هتحول ضذُ اًذ ضـزٍرت اس

سبى است ٍ تَافك ػمیذتی ٍ آرهبًی در تطکیل خبًَادُ کـِ حمَق آًبى بیطتز خَاّذ بَد . خبًَادُ ٍاحذ بٌیبدیي جبهؼِ ٍ کبًَى اصلی رضذ ٍ تؼبلی اً

ـت سهیٌِ سبس اصلی حزکت تکبهلی ٍ رضذ یببٌذُ اًسبى است اصل اسبسی بَدُ ٍ فزاّن کزدى اهکبًبت جْت ًیـل بـِ ایـي همـصَد اس ٍظـبیف حکَه

ِ هصزف سدگی ٍ استثوبر، خبرج ضذُ ٍ ضوي ببسیبفتي ٍظیفـِ اسالهی است. سى در چٌیي بزداضتی اس ٍاحذ خبًَادُ، اس حبلت ابشاری در خذهت اضبػ

تی خطیز ٍ پز ارج هبدری در پزٍرش اًسبًْبی هکتبی پیص آٌّگ ٍ خَد ّوزسم هزداى در هیذاًْبی فؼبل حیبت هی ببضذ ٍ در ًتیجِ پذیزای هسئَلی

ظبم اسالهی فزد اػن اس سى ٍ هـزد ٍ جبهؼـِ ّز دٍ دارای اّویت هی خطیزتز ٍ در دیذگبُ اسالهی بزخَردار اس ارسش ٍ کزاهتی ٍاالتز خَاّذ بَد. در ً

ی ببضٌذ.اصـل سـَم لـبًَى اسبسـی، دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى را هَظف ًوَدُ حمَق ّوِ جبًبِ افزاد اػن اس سى ٍ هزد ٍ ایجبد اهٌیت لضبی

ٌیت افزاد جبهؼِ یکی اس اصَلی تزیي ٍیژگی ًظبم حمَلی اسالم است. ّوچٌیي ػبدالًِ بزای ّوِ ٍ تسبٍی ػوَم در بزابز لبًَى را تأهیي ًوبیذ سیزا اه

سًبى در  بز رفغ تبؼیضبت ًبرٍا ٍ ایجـبد اهکبًـبت ػبدالًِ بزای سى ٍ هزد، در توبم سهیٌِ ّبی هبدی ٍ هؼٌَی تأکیذ دارد. در ایي اصل بز هطبرکت

برُ ضذُ ٍ تسْیل ٍ تؼوین آهَسش ػبلی، آهَسش ٍ پزٍرش ٍ تزبیت بذًی بزای تؼییي سزًَضت سیبسی التصبدی، اجتوـبػی ٍ فزٌّگی خَیص اض

 ّوِ چـِ سى ٍ چـِ هـزد در توـبم سـطَح جـشٍ ٍظبیف دٍلت ضوزدُ ضذُ است . بزرسی هسئلِ سًبى ٍ اهٌیت آًبى در جبهؼِ اهزٍسی بسیبر حبئش

کِ بز  گزدد یاطالق ه یبزخَرد یببِ ػول ٍ  یخطًَت خبًَادگی اس اّذاف ایي بزًبهِ است. ٍ هطکالت خطًَت خبًگ یبهذّبپ یاّویـت اسـت.بزرس

 یذًَع بزخَرد، کِ اس د یي. ایذًوب یٍارد ه یاخالل یبٍ  یکیفش  صذهِ چبرچَة خبًَادُ،  یبػوذاً، در حَهِ ٍ  یگزی،بز ضخص د یاسبس آى، ضخص

اًَاع خطًَت را ضزة ٍ ضتن، تجبٍسات  یيتز یغ. ضبیذتببرس ًوب یهختلف یتَاًذ بِ گًَِ ّب یضذُ است، ه یفتؼز یهؼٌَ یب یکیصذهِ فش  یحمَل

بز  یجذ یصذهِ ّب یخبًَادگ یّب خطًَت.دّذ یه یلبز افزاد، تطک یالتصبد یتاس حبالت اِػوبل هحذٍد یٍ در بزخ یيتَّ یذ،تْذ یز،تحم ی،جٌس

دراس هذت  یکِ هذاٍا یٌینبب یستکبف ین،افگٌ یًظز اجوبل یخبًَادگ یّب خطًَت یالتصبد ِ صذه بز  ین. اگز بخَاًّوبیٌذ یاجتوبع ٍارد ه یکزپ

ّزکذام، چِ صذهِ  یگز،د تخسبر ّب دٍُ اجزا ضذُ است ٍ  یيکِ خطًَت در آى توز یپزداختي بِ هبحَل ی،حمَل یبیحل ٍ فصل لضب ی،بْذاضت

بـز آى ضـذین بـب بزگـشاری یـک سخٌزاًی ػلوی ایي هَضَع را هَرد بزرسی لزار دّین.  لـذا .یذًوب یاجتوبع ٍارد ه یکرا بز التصبد  یذیضذ یّب

 : بذیي ضزح است یشگزدهْوبًبى ایي ه

ٍ  یدادگستز یک یِپب یلٍک) یمحب یهمرض(، یکتبة سًبى ٍ رضذ التصبد یسٌذُهذرس ٍ ًَ یتالتصبد داًطگبُ تزب یدکتزا یداًطجَ) کاوه یدهسپ

 (داًطگبُ تْزاى یجبهؼِ ضٌبس یػلو یئتجبهؼِ ضٌبس ٍ ػضَ ّ) ییفسا یصادق یالسه دکتر(، ى حمَلذاى سَراکبًَى سًب یزػبهلهذ
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