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 اهداف طرح :

 سبل 33دست آهذُ اص اًقالة ثعذ اص گزشت  گیشی اًقالة اسالهی ٍ ًتبیج ثِ ثحث ٍ تجبدل ًظش پیشاهَى اّذاف اٍلیِ ٍ دالیل شکل

 ذاف ٍ دستبٍسدّبی اًقالة اسالهیآشٌبیی ثیشتش ًسل جَاى ثب چشایی، اّ

 

 : خالصه طرح

ّابیی   ثاب چاِ اًگیاضُ    های   ة اساال  شاَد کاِ اًقاال    ّابیی اص ایاي دسات ه اش  های      پشسش ایبم سبلگشد پیشٍصی اًقالة اسالهیدس   هعوَالً

اص سااَی  ّااب الجتاِ شاابیذ ثیشااتش  طااش  ایاي پشسااش  ؟ٍلیاِ خااَد دساات پیاذا کااشدُ اساات  شاکل گشفاات ٍ تااب چاِ اًااذاصُ ثااِ اّااذاف ا  

ة  ّابی پایش اص خاَد ثاشای اًقاال      ّابی ًسال   قاِ داسًاذ ثاب اًگیاضُ     اًاذ ٍ عاال   ة حضَس ًذاشتِ جَاًبًی ثبشذ کِ دس سٍصّبی پیشٍصی اًقال

 ت؟ ّب ثِ چِ سشاًجبهی سسیذُ اس ة چِ هقصَدی داشتٌذ ٍ هقصَد آى آشٌب شًَذ ٍ ثذاًٌذ آى ًسل اص اًقال

ی ایااي اًقااالة صًااذگی  ثوااشُسی اص داًشااجَیبى سا کااِ ثااب تصااوین پااذساى خااَد دس  رّااي ثساایب ه وئٌاابًّاابیی  پشسااش يیچٌاا يیااا

داًٌااذ، ثااِ خااَد هشاا َل کااشدُ ٍ پبسااپ ثااِ  ارّاابى پشسشااگش   ًبشاای اص اًقااالة هاایاحیبًااب ٍ ثساایبسی اص هشااکال  سا ًیااض  کٌٌااذ یهاا

صی اًقاالة اساالهی ٍ ثاب تَجاِ ثاِ      . ثاِ ّوایي جْات ثاش آى شاذین تاب ثاِ ثْبًاِ ایابم پیاشٍ          سساذ  یهداًشجَیبى اهشی ضشٍسی ثِ ًظش 

کااِ  صاابحجٌظشاىی هیاابى دٍ تااي اص ا هٌاابهشُی پیشااٌْبد ثشگااضاسی جلسااِ شاایآصاداًذی ّااب یکشسااهٌَیااب  هقاابم سّجااشی دس ثشپاابیی 

 : ثبشٌذ هْوبًبى ثشًبهِ ثِ شش  ریل هی سا اسائِ کٌین. اًذ ثَدُخَد دسگیش هجبسصا  اًقالثی 

 (ٍ فعبل سیبسی اصال  طلت استبد علَم سیبسی داًشگبُ تْشاى) باکالمیزدکتر صادق 

ٍ فعابل سیبسای    هاذیش هسسساِ پهٍّشای فشٌّگای تواذى ٍ تَساعِ اساالهی       اساتبد داًشاگبُ ٍ   ) سید عباا  ببا     االسالم حجت

 (اصَلگشا
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