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 دفتز داًطکذُ ریاضی  هجزی طزح:

 

 ًقالباهکاى رٍیذادّای  عٌَاى طزح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي      سزفصل فعالیت: 

  فَق تزًاهِ      گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

  اّذاف طزح :

 .ات آى دررٍیذاد ّای تاریخیآضٌایی تا هکاى رٍیذادّای اًقالب ٍ تاثیز -

 .حفظ دستاٍرّا ٍ ارسش ّای اًقالب اسالهی ٍ اًتقال آى تِ ًسل ّای آیٌذُ -
 

 زح:خالصِ ط

حفظ دستاٍرّا ٍ ارسش ّای اًقالب اسالهی ٍ اًتقال آى تِ ًسل ّای آیٌذُ تاعث خَاّذ ضذ کِ اًقالب در تزاتز ّجوِ ّای دضوي     

هکاى رٍیذادّا تِ عٌَاى تخص هْوی اس پاسل اًقالب ًقص تعییي کٌٌذُ ای در پیص تزد اًقالب ٍ تِ ًتیجِ رساًذى آى  تیوِ ضَد.

ز آًین کِ در دِّ فجز تا هزٍر دٍتارُ ایي هکاى ّا ٍ تاثیز آى ّا در اًقالب تِ عٌَاى تخص تاثیز گذار ٍ ّوچٌیي داضتٌذ. اس ایي رٍ ت

تخطی اس َّیت ٍ ضٌاسٌاهِ هطْذ ٍرقی دٍتارُ کتاب اًقالب را تشًین ٍ جَاًاى را تا هاّیت ٍ چگًَگی تاثیزات اقطار هختلف جاهعِ در 

 پیطثزد ایي اتفاق آضٌاساسین.

ایي اتفاق تَسط هصاحثِ  در تستز فضاّای هجاسی تا صاحثاى ایي هکاى ّا خَاّذ تَد تا تزرسی کٌین تاریخچِ آى ّا را ٍ تاثیزضاى     

ٍ افزاد ٍ اضخاصی کِ در ایي هکاى ّا حضَر داضتٌذ ٍ ّوچٌیي تزرسی آسیة ّایی کِ در ایي چٌذ سال تز ایي هکاى ّا ٍارد ضذُ است 

 ت کِ ها تخطی اس َّیت اًقالتی ضْز خَد را اس دست تذّین.ٍ گاّی تاعث ضذُ اس

ٍضعیت فعلی آى،  ٍگَیی هجاسی )الیَ ایٌستاگزاهی( در هَرد کلیاتی اس هکاى رٍیذادّا ٍ تاثیزات درّویي راستا، در ًظزدارین گفت     

 هکاى رٍیذادّا ٍ اّویت پزداختي تِ آى، تا جٌاب آقای رضا سلیواى ًَری )پژٍّطگز حَسُ خزاساى ٍ فعال فزٌّگی(  تزگشار ًوائین.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی ساسهاى ایٌستاگزاه سًذُ اس صفحِ  تصَرت هکاى اجزا :   11تْوي  11 سهاى اجزا :

 داًطجَیاى جْادداًطگاّی

 99های فرهنگی سال  نوشت طرحکوتاه 

 سازمان دانشجویان

 101 شماره :

 12/11/1311 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


