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 دفتز داًشکذُ الْیبت  مجری طرح:

 

 اری ٍ هطبلجبت اجتوبػی هزدم در حکَهت دیٌیذچبلش قبًَى گ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیشِ          کتبة ٍ کتبثخَاًی             قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ُ تقٌیيثزرسی فقْی ثبیذّب ٍ ًجبیذّبی هزدم سبالری دیٌی در حَسٍ  تجییي جبیگبُ هطبلجبت هزدهی در ًظبم قبًَى گذاری اسالهی

 ثزرسی جبهؼِ شٌبختی ٍ هسبئل هزثَط ثِ آى در هزدم سبالری دیٌی در حَسُ قبًَى گذاری

 تجییي حذٍد تبثیزگذاری ٍ ًقش آفزیٌی خَاستِ ّبی هزدهی در قبًَى گذاری
 

 : خالصه طرح

اری در ًظبم اسالهی ذًَى گهسألِ قب شَد یکی اس هسبئلی کِ ّویشِ در ضوي هَضَع تشکیل حکَهت اسالهی در ػصز غیجت هطزح هی

ثیبرُ   اری جبیگبُ خَاستِ ّب ٍ هطبلجبت هزدهی در ٍضغ قَاًیي هیی ثبشیذ. در اییي   س هحَرّبی اصلی هطزٍح در قبًَى گشهی ثبشذ. یکی ا

ت؟ پزسش ّبی اسبسی اس جبًت اًذیشوٌذاى اسالهی طزح شذُ است. اس قجیل: آیب هقجَلیت اجتوبػی قَاًیي در حکَهت اسالهی السم اسی 

در صَرت لشٍم هیشاى هیذاى دّی ثِ خَاست ٍ ًظز هزدم در ٍضغ قَاًیي تب چِ حذ هی ثبشذ؟ در صَرت تشاحن هطبلجبت هزدهی ثب هجبًی 

اسالهی چِ ثبیذ کزد؟ در صَرت اختالف ٍ تؼبرض ثیي خَد افزاد جبهؼِ حکَهت چگًَِ ثبیذ ػول کٌذ؟ٍ سَالْبی دیگزی کیِ در ضیوي   

تجیییي ٍ تٌقییپ پیذیزا ییب      است، آًچِ کِ هقصَد ٍ هَرد ًظز ایي ًشست ػلوی بثل طزح ٍ ثزرسی هی ثبشذ.ػٌَاى ایي ًسشت ػلوی ق

ر حکَهت دیٌی هی ثبشذ. در ایي راستب ثؼذ اس تؼییي رٍیکزد ًسجت ػذم پذیزا دخبلت خَاست ٍ هطبلجبت هزدهی در اهز قبًَى گذاری د

ٍد آى در داییزُ قیَاًیي ٍ   ثِ ایي هسبلِ ٍ پذیزا لشٍم تَجِ ثِ هطبلجبت اجتوبػی هزدم در هَرد چگًَگی ایي اّویت دّی ٍ حیذ ٍ حیذ  

ٍ اس  جبهؼِ شٌبختی هَرد ثزرسی قزار هی دّین.اری ثحث خَاّذ شذ. ثزای ًیل ثِ ایي هقصَد ایي هسبلِ را اس دٍ جٌجِ فقْی ٍ ذقبًَى گ

)استبد گزٍُ فقِ ٍ هجبًی حقیَق   دکتر محمذ علی فخلعی)داًشیبر گزٍُ جبهؼِ شٌبسی داًشگبُ فزدٍسی هشْذ( ٍ  دکتر علی یوسفی

 اسالهی داًشگبُ فزدٍسی هشْذ( دػَت ثِ ػول آهذُ است.
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