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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی
عنوان طرح:

سى در جبهؼِ ایزاًی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتببخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق بزًبهِ 

اهداف طرح :
افشایص آگبّی هخبطببى در هَرد اهٌیت حمَلی ،اجتوبػی ،التصبدی ٍ سیبسی سًبى در ایزاى
آگبّی داًطجَیبى اس ًمص سًبى در جبهؼِ ٍ بزرسی پیبهذّب ٍ هطکالت خطًَت خبًگی

خالصه طرح :
لبًَى اسبسی جوَْری اسالهی ایزاى هبیي ًْبدّبی فزٌّگی ،اجتوبػی ،سیبسی ٍ التصبدی جبهؼِ ایزاى بزاسبس اصَل ٍ ضَابط اسـالهی اسـت کـِ
اًؼکبس خَاست للبی اهت اسالهی هی ببضذ  .در ایي لبًَى ًیزٍی اًسبًی سى کِ در ًظبم طبغَتی در خذهت استثوبر ّوِ جبًبِ خبرجی بَد َّ ،یـت
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 اسـتیفبی
حمَق آًبى بیطتز خَاّذ بَد  .خبًَادُ ٍاحذ بٌیبدیي جبهؼِ ٍ کبًَى اصلی رضذ ٍ تؼبلی اًسبى است ٍ تَافك ػمیذتی ٍ آرهبًی در تطکیل خبًَادُ کـِ
سهیٌِ سبس اصلی حزکت تکبهلی ٍ رضذ یببٌذُ اًسبى است اصل اسبسی بَدُ ٍ فزاّن کزدى اهکبًبت جْت ًیـل بـِ ایـي همـصَد اس ٍظـبیف حکَهـت
اسالهی است .سى در چٌیي بزداضتی اس ٍاحذ خبًَادُ ،اس حبلت ابشاری در خذهت اضبػِ هصزف سدگی ٍ استثوبر ،خبرج ضذُ ٍ ضوي ببسیبفتي ٍظیفـِ
خطیز ٍ پز ارج هبدری در پزٍرش اًسبًْبی هکتبی پیص آٌّگ ٍ خَد ّوزسم هزداى در هیذاًْبی فؼبل حیبت هی ببضذ ٍ در ًتیجِ پذیزای هسئَلیتی
خطیزتز ٍ در دیذگبُ اسالهی بزخَردار اس ارسش ٍ کزاهتی ٍاالتز خَاّذ بَد .در ً ظبم اسالهی فزد اػن اس سى ٍ هـزد ٍ جبهؼـِ ّز دٍ دارای اّویت هی
ببضٌذ.اصـل سـَم لـبًَى اسبسـی ،دٍلت جوَْری اسالهی ایزاى را هَظف ًوَدُ حمَق ّوِ جبًبِ افزاد اػن اس سى ٍ هزد ٍ ایجبد اهٌیت لضبیی
ػبدالًِ بزای ّوِ ٍ تسبٍی ػوَم در بزابز لبًَى را تأهیي ًوبیذ سیزا اهٌیت افزاد جبهؼِ یکی اس اصَلی تزیي ٍیژگی ًظبم حمَلی اسالم استّ .وچٌیي
بز رفغ تبؼیضبت ًبرٍا ٍ ایجـبد اهکبًـبت ػبدالًِ بزای سى ٍ هزد ،در توبم سهیٌِ ّبی هبدی ٍ هؼٌَی تأکیذ دارد .در ایي اصل بز هطبرکت سًبى در
تؼییي سزًَضت سیبسی التصبدی ،اجتوـبػی ٍ فزٌّگی خَیص اض برُ ضذُ ٍ تسْیل ٍ تؼوین آهَسش ػبلی ،آهَسش ٍ پزٍرش ٍ تزبیت بذًی بزای
ّوِ چـِ سى ٍ چـِ هـزد در توـبم سـطَح جـشٍ ٍظبیف دٍلت ضوزدُ ضذُ است  .بزرسی هسئلِ سًبى ٍ اهٌیت آًبى در جبهؼِ اهزٍسی بسیبر حبئش
اّویـت اسـت.بزرسی پیبهذّب ٍ هطکالت خطًَت خبًگی اس اّذاف ایي بزًبهِ است .خطًَت خبًَادگی بِ ػول ٍ یب بزخَردی اطالق هیگزدد کِ بز
اسبس آى ،ضخصی بز ضخص دیگزی ،ػوذاً ،در حَهِ ٍ یب چبرچَة خبًَادُ ،صذهِ فشیکی ٍ یب اخاللی ٍارد هی ًوبیذ .ایي ًَع بزخَرد ،کِ اس دیذ
حمَلی صذهِ فشیکی یب هؼٌَی تؼزیف ضذُ است ،هی تَاًذ بِ گًَِ ّبی هختلفی تببرس ًوبیذ .ضبیغ تزیي اًَاع خطًَت را ضزة ٍ ضتن ،تجبٍسات
جٌسی ،تحمیز ،تْذیذ ،تَّیي ٍ در بزخی اس حبالت اِػوبل هحذٍدیت التصبدی بز افزاد ،تطکیل هی دّذ.خطًَتّبی خبًَادگی صذهِ ّبی جذی بز
پیکز اجتوبع ٍارد هیًوبیٌذ .اگز بخَاّین بز صذهِ التصبدی خطًَتّبی خبًَادگی ًظز اجوبلی افگٌین ،کبفیست ببیٌین کِ هذاٍای دراس هذت
بْذاضتی ،حل ٍ فصل لضبیبی حمَلی ،پزداختي بِ هبحَلی کِ خطًَت در آى توزیي ٍ اجزا ضذُ است ٍ دُ ّب خسبرت دیگزّ ،زکذام ،چِ صذهِ
ّبی ضذیذی را بز التصبد یک اجتوبع ٍارد هی ًوبیذ .لـذا بـز آى ضـذین بـب بزگـشاری یـک سخٌزاًی ػلوی ایي هَضَع را هَرد بزرسی لزار دّین.
هْوبًبى ایي هیشگزد بذیي ضزح است :
سپیده کاوه (داًطجَی دکتزای التصبد داًطگبُ تزبیت هذرس ٍ ًَیسٌذُ کتبة سًبى ٍ رضذ التصبدی) ،مرضیه محبی (ٍکیل پبیِ یک دادگستزی ٍ
هذیزػبهل کبًَى سًبى حمَلذاى سَرا) ،دکتر سهیال صادقی فسایی (جبهؼِ ضٌبس ٍ ػضَ ّیئت ػلوی جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ تْزاى)

زمان اجرا :

پبییش 59

مکان اجرا :

ستبد هزکشی سبسهبى داًطجَیبى

