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  هستٌذ غذیش عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ      گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 هسلواًاى تشیي اعیاد یکی اص هْنعٌَاى ِ ت یشغذعیذ  یایٍ اح یجتشٍ -

 تا هعٌَیت ٍ دیي اسالم ىخصَصا داًطجَیا تالش دس جْت تحکین استثاط جَاًاى -

 ٍ اهاهت یتٍال یلاص یطِستاکیذ تش اّویت ٍاقعِ غذیش تِ عٌَاى  -

  جْاى ّای دیٌی ضخصیت یيتش تضسگیکی اص تعٌَاى  )ع( یعل اهامصفات  یتا تشخ ییآضٌا -
 

 : خالصه طرح

جَاى سٍص تِ ، قطش ى هطکالت فشاٍاى دس جاهعِهذآٍجَد ِ ت یيٍ ّوچٌ دس هسائل دیٌی ّا یضثِْ افکٌ، یهجاص یّا اهشٍصُ تا گستشش ضثکِ

 .صًذ یه یةآس اش ٍ صیست هعٌَی ٍ ّشکس تِ خَد جَاى یضاص ّشچ یطتشفاصلِ ت یي. اضَد یتش ٍ اص خذا دٍستش ه سٍص اعتقاداتص کوشًگ

وتسیاسِ ایي ٍاقعاسالم سا تشقشاس کشد.  یيجَاى ٍ د یًَذپ اسُى دٍتآتا  تَاى یکِ ه است  یساّ ،یشغذ داضت پاس ضشٍع   صیشا تاضذ یه یتحائض ّا

 هطکالت است. یتواه یگطا گشُ ًیضٍ ٍ ظَْس ا ضَد یاهام صهاى ختن ه یاست کِ تِ حکَهت جْاً یسّا

دس هخاعة جلَگیشی  یٌیگض یتعصة ٍ دٍسضشٍست داسد سٍضی اتخار ضَد تا اص ّشگًَِ  ،گفتواى دیٌی دس ضشایظ اهشٍص صَست پزیشفتي تشای

طجَیاى جْادیي هٌظَس هستٌذ غذتِ ّوضَد.    .خَاّذ ضذ داًطگاّی تْیِ ٍ دس فضای هجاصی تاسگزاسییش تِ ّوت ساصهاى دًا

ساًی"کتاب  هٌتخةالت وج ،دس ایي هستٌذ طوٌذ هس، جشج جشداق یآقاًَضتِ  "علی صَت عذالت ًا  )ع( یکِ دس ٍصف حضشت عل ،یحیدًا

ین هیٍ اص اٍ دادُ تِ هخاعة اسائِ  است سا گفتِ ضذُ ذ. تا حفظ حقَق افشاد ٍ کٌ یاىٍصف ضذُ ت یتتا گواى خَد سا دس استثاط تا ضخص خَّا

 .خَاّذضذ یتشداس یلنف یًظشخَاّفشایٌذ توام ّا، اص  کسة اجاصُ اص آى

طجَیاى هٌتطش خَاّذ ضذ. هجضا قسوت  دٍ دس ٍیذیَ هزکَس پس اص عی کشدى هشاحل تذٍیي، دس صفحِ ایٌستاگشاهی ساصهاى دًا  

هَسد ًظش هجَْل تاقی خَاّذ هاًذ.  یتضخص دس صَستی کِ ضَد یه یذُکط یشجوالت ٍ ًظشات هخاعثاى تِ تصَدس قسوت اٍل ایي هستٌذ 

تطاس  پس اص  دس  ٍ ذًضَ هیضشکت دادُ  قشعِ کطیدس  دس صَست صحیح تَدى پاسخ ٍ  سا اسسال خَدات ًظشًیض  یهجاص اىهخاعث ٍیذیَ،ًا

ضًَذ. یٍ تشًذگاى هساتقِ اعالم ه ، ظش هعشفیم ضخصیت هَسد ًقسوت دٍ  

ذ ضذ.  جَایض تِ صَست کاست ّذیِ تِ تشگضیذگاى اعغا خَّا
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