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        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ          کتبة ٍ کتبثخَاًی             قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ثشسسی ٍضعیت آصادی ثیبى، اًذیشِ ٍ فعبلیت دس داًشگبُ ّب

 ًگبّی ًقبداًِ ثِ هَاًع ٍ چبلشْبی هَجَد دس هسیش تحقق ایي آصادی 
 

 : خالصه طرح

ِ علو یّکب  هکي هعتقکذم ککِ ٌّکَص  کَصُ      .ًقکذ، سکخي، اشککب  ٍ اعتکشات اسکت      یطٍ هحک  یآصاد علوک  یطهحک  یک  داًشگبُ » هکب دس   یک

ِ علو یّکب  جلکَتش ّسکتٌذ. دس  کَصُ    یوکبى ّب دس ثحث اص داًشکگبُ  یآصاد یٌِصه خکَد اًتقکبد ٍ    یذدس ثشاثکش اسکبت   یشکبگشداى ثکِ سا تک    یک

 کبکن   ییفضکب  یيٍجکَد ًذاشکتِ ثبشکذ ککِ چٌک      یّکب آًقکذس آصاد   گبُاسکت دس داًشک   هوککي اهکب   صًٌکذ  یٍ  کش  هک   کٌٌکذ  یه یستبدگیا

ُ   شَد. ُ  .دس آى صهکبى داًشکگبُ هکشدُ اسکت     یکشین سا ثگ یّکب اسکتق   ٍ آصاد   اگکش اص داًشکگب  یاسکتق   علوک   ی،آصاد یکذ ّکب ثب  دس داًشکگب

 «ثشقشاس ثبشذ. ی ٍ آکبده

داًشکگبُ اسکت ککِ ًشکبى هکی دّکذ  تکی سکشاى کشکَس ًیکض ثکِ             دس دکتش سٍ بًی دسثکبسُ ضکشٍست تکبهیي آصادی   اص سخٌبى ایي ّب ثخشی 

. چٌبًککِ هکی داًکین    ًکِ تٌْکب ٍاقکه ککِ هعتشفٌکذ     ٍجَد ثشخی هحذٍدیت ّب ٍ هشکک ت دس صهیٌکِ آصادی ثیکبى ٍ فعبلیکت دس داًشکگبُ ّکب       

ضکشٍسی صًکذگی    هحلکی اسکت ثکشای تشثیکت ٍ کسکت هْکبست ّکبی        س آهکَص  علکَم ٍ فٌکَى ایمکب هکی کٌکذ،      داًشگبُ دس کٌبس ًقشی ککِ د 

اهککب کسککت ایککي هْککبست ّککب چگًَککِ اهکککبى هککزیش اسککت اگککش ثککِ   تحوککخ هخککبله، گمتگککَی هٌ.قککی، ٍ...  اص قجیککخ خ قیککت، شکککیجبیی،

داًشجَ هجب   شکت، جٌکج  ٍ آصهکَى ٍ خ.کب دادُ ًشکَدر اگکش قکشاس ثبشکذ فعبلیکت ّکبی  ثکب تلٌجکبسی اص هَاًکع ٍ دشکَاسی ّکب ّوکشاُ                

ص دیکذگبُ ّکب ٍ عقبیکذ  دادُ ًشکَدر آسی  ثکِ قکَ  سهکی  جوْکَس هحتکشم صًکذگی داًشکگبُ ٍاثسکتِ ثکِ آصادی              ثبشذر اگش ثِ اٍ اجبصُ ثکشٍ 

غککَس ایککي آصادی چقککذس اهککب  ککب  سککَا  ایٌجبسککت کککِ  ککذٍد ٍ    ایککي ًْککبد اسککت ٍ ثککذٍى ایککي آصادی داًشککگبُ جککبى ًخَاّککذ داشککت 

جکَد داسدر آیکب دٍلکت ثکِ تٌْکبیی تکَاى تکبهیي ایکي هْکن ثکشای           آصادی دس داًشکگبُ ّکب ٍ  استر چکِ هَاًکع ٍ چبلشکْبیی دس هسکیش تحقکق      

داًشککجَیبى ٍ داًشککگبّیبى سا داسد یککب خیککشر ٍ اص ّوککِ هْوتککش چککشا ثککب ٍجککَد تبکیککذات داهوککی هقککبم هع ککن سّجککشی ثککش لککضٍم آصادی      

، ٌّککَص هَاًککع جککذی ٍ اًکبسًبشککذًی دس ایککي ّککب ٍ هحبفککخ علوککی ثککِ وککَس اخکک  ُاًذیشککِ ٍ ثیککبى دس کشککَس ثککِ وککَس عککبم ٍ دس داًشککگب

ایي ّب سَاالتی است ککِ لکضٍم ثشسسکی آًْکب هکب سا ثکش آى داشکت تکب ثکِ ثْبًکِ سٍص داًشکجَ، هیشکٌْبد ثشگکضاسی هٌکب شُ                هسیش ٍجَد داسدر

 : ای هیبى دٍ تي اص فعبلیي داًشجَیی سبثق سا اساهِ دّین. هْوبًبى ایي هٌب شُ ثِ ششح ریخ هی ثبشٌذ

، ًوبیٌککذُ سککبثق هجلکک  ٍ 18 تککب 11ّککبی  دس سککب  کشککَس ییداًشککجَ یجَ  خککَاّشاى سککبصهبى ثسککئهسکک  هررزا هیانرر   دکتررز  

 فعب  سیبسی اصَلگشا

، دثیشککخ  کضة ًکذای    51تکب   58دس سکبلْبی   ٍ کذت  یندفتکش تحکک   ی تتشکک  یکش ٍ دث یهشککض  یعضکَ شکَسا   دکتز مجند فزهه نی 

 ایشاًیبى ٍ فعب  سیبسی اص ح ولت
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