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 اهلل الرحوي الرحین بسن 

 

 رٍاًشٌاسی اسالهی داًشگاُ تْراىعلوی ّستِ هعرفی 

 

 هقدهِ

تِ صَرت غیز رعوی ٍ در ٍضؼیت داًؾجَیی فؼالیت خَد را تِ لغف پزٍردگار آغاس  0991حلمِ رٍاًؾٌاعی اعالهی اس عال 

ٍاًؾٌاعی ٍ ػلَم تزتیتی داًؾگاُ تاوٌَى جلغات ّفتگی ایي حلمِ رٍسّای یىؾٌثِ در هحل داًؾىذُ ر 0991وزد. اس عال 

رٍایات هَرد تحث ٍ تْزاى در حال تزگشاری اعت. در جلغات ّفتگی، هَضَع پایاى ًاهِ ّای دوتزی تا هحَریت لزآى ٍ 

اس آى ّا در جلغات ّفتگی ًفز  91تا  01ػضَ غیز رعوی دارد وِ حذٍدا  011گیزد. ایي حلمِ تیؼ اس  گفتگَ لزار هی

 وٌٌذ.  ؽزوت هی

تَاى خالصِ ًوَد:  )ایي  وٌذ را در هَارد سیز هی ضَع تحَل ػلن رٍاًؾٌاعی احغاط هیدر هَّغتِ ّایی وِ ایي  ٍرتضز     

 ّای هَجَد را تِ ًَػی هزتفغ ًوایذ( ّوِ ضؼف حلمِ تالػ ًوَدُ اعت تا

 ضؼف رٍؽوٌذی در ًَع پضٍّؼ ّای هٌتغة تِ رٍاًؾٌاعی اعالهی -0

 س هحتَاّای دیٌی جذا تَدى داًؾگاُ ّای رٍاًؾٌاعی ا -0

 ضؼف داًؼ اعاتیذ رٍاًؾٌاعی در سهیي لزآى ٍ حذیث -9

 ػذم ّوىاری اعاتیذ لزآًی ٍ حَسٍی تا اعاتیذ داًؾىذُ ّای رٍاًؾٌاعی  -4

 تْذیثی ٍ ًِ تاعیغی -فزاگیز ؽذى پزٍصُ ّای تغثیمی -5

 ون تَجْی تِ لزآى وزین تزای ؽىل دادى تِ تٌیاى ّای ًظزی -6

 

 ّستِ رٍاًشٌاسی اسالهیاّداف  .1

 خالصِ ًوَد:  در هَارد سیزتَاى  هیرا  ایي ّغتِاّذاف 
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 عزاحی ًمؾِ ًظام هَضَػات ٍ هغائل رٍاًؾٌاعی هثتٌی تز لزآى وزین  -0

ٌاعی، )هَضَػاتی چَى اختالل ؽٌاعی، اعتؼذادؽتثییي ًظزی هَضَػات اصلی رٍاًؾٌاعی اس هٌظز لزآى ٍ رٍایات  -0

 ؽخصیت ؽٌاعی، فزایٌذ هؾاٍرُ ٍ درهاى، رؽذ وَدن ٍ ...(

 وارتزدی وزدى هفاّین ًظزی ٍ ًوایاى عاختي اثزات ػولی آى در سًذگی فزدی ٍ اجتواػی -9

 چاج هماالت هتؼذد ػلوی پضٍّؾی در هجالت داخلی ٍ خارجی تِ هٌظَر گغتزػ ایي حَسُ هْن اس ػلن -4

 جذب داًؾجَیاى ارؽذ ٍ دوتزی ٍ تؾَیك آى ّا تزای اخذ هَضَػات رٍاًؾٌاعی لزآًی  -5

 آهَسػ رٍػ ّای تذتز تِ داًؾجَیاى ٍ اعاتیذ ػاللوٌذ  -6

ؽىل دادى تِ ّغتِ ػلوی پضٍّؾی رٍاًؾٌاعی اعالهی اس تیي داًؾجَیاى فارؽ التحصیل دوتزی وِ تش خَد را در  -7

 ایي سهیٌِ ّا وار وزدُ اًذ 

 هثاًی رٍؽی تذتزی در داًؾگاُ ّا ٍ هزاوش ػلوی گغتزػ  -8

 تؾىیل ّغتِ ّای ػلوی در الصی ًماط ایزاى ٍ جْاى -9

01- ... ٍ 

 علَم اًساًیلِ أرابطِ با هسدر  رٍاًشٌاسی اسالهی ّستِهَریت اصلی أه .2

 در لشٍم عزػت تخؾیذى تِهاهَریت اصلی ایي حلمِ تَجِ تِ هٌَیات رّثز هؼظن اًمالب اعالهی حضزت ایت اهلل خاهٌِ ای 

ٍ تَهی در رؽتِ ّای ػلَم اًغاًی اعت. ًظزیِ پزداسی، تذٍیي تٌیاى ّای رٍؽی ػلَم تاعیغی، هثاًی داًؼ اعالهی  تَلیذ

اًغاى ؽٌاعی لزآًی ٍ تذٍیي چارچَب ّای هَضَػای رٍاًؾٌاعی اس هٌظز لزآًی آى اس هاهَریت ّای اصلی ایي هجوَػِ 

 اعت. 

 رٍاًشٌاسی اسالهی ّستِّای فعالیت اّنّ .3

تاوٌَى دٍ پایاى ًاهِ دوتزی در همغغ رٍاًؾٌاعی عالهت تا هَضَػات افغزدگی اس هٌظز لزآى )تش خاًن فاعوِ فیاض( ٍ 

اًن عارا صٌؼت ًگار( تحث ٍ تزرعی ؽذُ ٍ دفاع ؽذُ اعت در حال حاضز پٌج رعالِ دیگز در همغغ اضغزاب در لزآى )تش خ

ّا هٌصَرُ اتَالحغٌی تا هَضَع اعتؼذادؽٌاعی، خاًن حویذُ ػغىزی تا هَضَع دوتزی رٍاًؾٌاعی هزتَط تِ وار خاًن

تا هَضَع تذٍیي پزٍتىل اًتخاب تزای خاًن جاهِ تشرگی ؽخصیت، خاًن ریحاًِ فیاض تا هَضَع آعیة ؽٌاعی رٍاًی، 

لزآى وزین  عال دٍم رؽذ هثتٌی تز ًظزیِ رؽذ لزآًی ٍ  وار خاًن سّزا ػوادی تا هَضَع درهاى هیگزى اس هٌظز  7وَدواى 

پایاى ًاهِ فزػی تزگزفتِ اس ًتایج وار افغزدگی تَعظ داًؾجَیاى وارؽٌاعی ارؽذ  پٌجدر ایي حلمِ در جزیاى اعت.  ّوچٌیي 

ّای رٍاًذرهاًگز، ِ اتوام رعیذُ اعت. چٌذیي پایاى ًاهِ دیگز در همغغ ارؽذ وِ تا هَضَػات تٌیادیي دیگزی هاًٌذ ٍیضگیت
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اضغزاب سیز آعتاًِ ٍ هاًٌذ آى ّغتٌذ، در جزیاى اعت. تِ ایي تزتیة یىی اس تَفیمات ارسًذُ ایي حلمِ، گزدّن آٍردى 

ّای ًِ فمظ تْزاى تلىِ ایزاى اس اصفْاى ٍ هؾْذ گزفتِ تا اعتاى هاسًذراى اعت ٍ ُداًؾجَیاى رؽتِ ّای رٍاًؾٌاعی اس داًؾگا

ػضَ دارد وِ  51ایي اتفاق هثارن تذٍى ّزگًَِ تثلیغات ٍ یا اعالع رعاًی تَدُ اعت. ایي حلمِ تٌْا یه گزٍُ تلگزاهی تا 

-هی دّذ ٍ تِ تحث هی گذارد. ػالٍُ تز پایاىاعالػات هزتَط تِ جلغات حلمِ ٍ ّوچٌیي رٍاًؾٌاعی اعالهی را در آى لزار 

ّا ٍ عزح ّای داًؾگاّی ٍ غیز داًؾگاّی دیگزی هاًٌذ اعتزط رسم، ًمؾِ رٍاًؾٌاعی اعالهی ّای دوتزی، تاوٌَى پزٍصًُاهِ

 ٍ هاًٌذ آى ًیش در ایي حلمِ تِ اًجام رعیذُ ٍ یا در حال اًجام اعت. 

ذیگز لزار هی دّذ، لزآى وزین اعت. توام تالػ اعاتیذ تز ایي تَدُ تا تا هْوتزیي ػاهلی وِ ایي جوغ را در وٌار یى

ّای تذتزی هتٌاعة تزای ّز یه اس هَضَػات، هثاحث را اس خَدِ آیات لزاى اعتخزاج وٌٌذ ٍ عپظ اس گشیٌؼ رٍػ

یلی اس رٍایات تِ دعت رٍایات تزای تفصیل تیؾتز آى اعتفادُ وٌٌذ. تِ ایي تزتیة تخؼ اِحىاهی هزتَط تِ لزآى ٍ تخؼ تفص

آیذ. اس آًجا وِ اًظ تا لزآى ٍ یادگیزی رٍػ ّای تذتز، در وٌار عْارتی وِ تایذ تِ دعت آیذ اس اصلی تزیي ؽزٍط فْن هی

ّای تذتز در ّای آهَسػ رٍػلزآى اعت، تِ داًؾجَیاى ػاللوٌذ تَصیِ هی ؽَد پیؼ اس آغاس تِ وار پایاى ًاهِ در والط

عپظ تِ پضٍّؼ هؾغَل ؽًَذ. رٍػ ّای تذتز در لزآى وزین تا تَجِ تِ هحتَای والم خذاًٍذ وِ در  لزآى ؽزوت وٌٌذ ٍ

لالة الفاػ اعت اًَاع هتؼذدی دارد. ؽاخِ ّای اصلی ایي رٍػ ّا ؽاهل رٍػ ّای تفىز در لزآى، تذتز ولوِ ای، تذتز 

ذتز رٍایی، تذتز ادتی، تزّاى ٍ علغاى اعت. ّز یه اس عَرُ ای، تذتز لزآى تِ لزآى، تذتز هىّی، تذتز در عَرُ ّای هذًی، ت

 تزی ّغتٌذ. ّای جشییتز ٍ رٍػّای فزػیایي اًَاع ًیش، دارای ؽاخِ

در ّوِ جلغات حلمِ عؼی تز ایي اعت وِ تا دلت ٍ هَؽىافی خاصی هَضَػات ٍ هغائلی وِ اس تیزٍى تِ لزآى 

هوىي اعت پضٍّؾی دٍ عال هذاٍم یا حتی تیؾتز را تِ خَد اختصاؿ ػزضِ هی ؽًَذ، تحث ٍ تزرعی ؽًَذ تِ ّویي دلیل 

دّذ. ایي حلمِ راتغِ تثادلی خَتی تا تیزٍى دارد ٍ  تاوٌَى تالػ وزدُ اعت تا صاحة ًظزاى ٍ اعاتیذ در هَضَػات 

العالم لَاعاًی پضٍّؾی خَد جلغات ًمذ ٍ ًظز تزگشار وٌذ. ًوًَِ ایي جلغات، جلغِ تا آیت اهلل حائزی ؽیزاسی ٍ حجت ا

( 0995اًذ. در عال گذؽتِ )تَدُ اعت. تزخی اس پضٍّؼ ّا تِ ػٌَاى عزح تصَیة ؽذُ ٍ هَفك تِ وغة جایشُ ًیش ؽذُ

 پضٍّؼ افغزدگی تِ ػٌَاى عزح تٌیادی تزگشیذُ داًؾگاُ تْزاى ؽٌاختِ ؽذ ٍ هَرد تمذیز لزار گزفت. 

ّای ّا ٍ ّوچٌیي عزحّا ٍ عخٌزاًیؽوٌذ، هماالت هتؼذد ٍ وارگاُّا تاوٌَى، چٌذیي وتاب ارسهاحصل هجوَػِ ایي تالػ

تزای ًوًَِ تِ ًؾغت ّای سیز هی تَاى ّا را هؼزفی وزد. تَاى آىای اعت وِ تِ ػٌَاى خزٍجی هیرٍاًذرهاًی اجزا ؽذُ

 اؽارُ وزد: 

عال  -حائزی ؽیزاسیًؾغت تزرعی رٍػ اعتخزاج هفَْم افغزدگی اس هٌظز لزآى درتا حضَر هزحَم آیت اهلل  -

0990 
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 تزای هؾاٍریي ٍ رٍاًذرهاًگزاى  0996ٍ  0994عاػتِ درهاى افغزدگی اس هٌظز لزآى  91وارگاُ  تزگشاری دٍ دٍرُ -

 تزگشاری جلغاتی هؾتزن تا واًَى رٍاًؾٌاعی اعالهی داًؾگاُ تْزاى  -

 97-96عال تحصیلی  –تزگشاری ٍاحذ درعی دٍرُ وارؽٌاعی تا هَضَع آهَسُ ّای رٍاًؾٌاختی در لزآى وزین  -

 گاُ تْزاى ؾداًرٍاًؾٌاعی تزای داًؾجَیاى 

 تصَیة عزح ّای پضٍّؾی تِ اػتثار داًؾگاُ تْزاى تا ّوىاری اعاتیذ گزٍُ رٍاًؾٌاعی -

 ًٌذ ؽَرای ػالی اًمالب فزٌّگی ٍ ....ارائِ ًتایج پزٍصُ ّای پضٍّؾی تِ ارگاى ّایی ها -

 

 ّستِ رٍاًشٌاسی اسالهیآثار ٍ هحصَالت  .4

 دٍ وتاب تالیفی تا ػٌاٍیي هؼٌاؽٌاعی افغزدگی اس هٌظز لزآى ٍ درهاى افغزدگی اس هٌظز لزآى  -

 پایاى ًاهِ ّای دوتزی در رؽتِ رٍاًؾٌاعی عالهت  -

 هماالت هتؼذد پضٍّؾی در سهیٌِ هَضَػات تِ ًتیجِ رعیذُ  -

 صَت جلغات ّفتگی حلمِ رٍاًؾٌاعی در هَضَػات هختلف هثَ تِ پایاى ًاهِ هتؼذد ارؽذ ٍ دوتزی -

- .... ٍ 

 ّستِ رٍاًشٌاسی اسالهی برخی از اعضای. 5

 (اعتاد توام گزٍُ رٍاًؾٌاعی تْزاى) حغاىّادی تْزاهی ادوتز  -0

 احوذرضا اخَتاعتاد  -0

 فاعوِ فیاضدوتز  -9

 عیذ هحوذرضا هحوذسادُدوتز  -4

 عارا ؽْیذسادُخاًن  -5

 هٌصَرُ اتَالحغٌی خاًن -6

 ریحاًِ فیاضخاًن  -7

 حویذُ ػغىزیخاًن  -8

 هجیذ اعذپَرآلای  -9


