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 مقدمه

ّب ٍ هزاکش آهَسش  اهب داًطگبُ ؛ذًضَ داًطگبُ هحسَة هیاصلی ُ اگز چِ آهَسش ٍ پژٍّص دٍ کبرٍیژ    

ٍ افشایص  داًطجَیبىپَیبیی ٍ ًطبط در هیبى  ّبی السم ثزای ایجبد سهیٌِکطَر ًسجت ثِ عبلی 

 . ثِ عجبرت دیگز،ًیش، ثز هجٌبی اسٌبد ثبالدستی، هأهَریت ّبیی دارًذ آًبىاجتوبعی -فزٌّگیّبی  تَاًوٌذی

در ایي ًَع  .ضزٍری استّبی  اس ثبیستِ ّب تالی فزٌّگی ٍ اجتوبعی فضبی داًطگبُیِ ٍ اعپزداختي ثِ تشک

ّبی آهَسضی، پژٍّطی ٍ فٌبٍراًِ خَد، ضْزًٍذاًی را تزثیت کٌذ هَریت، داًطگبُ ثبیذ ثتَاًذ در کٌبر هأًگبُ

پَیب ٍ هعٌب  ایي هْن در پزتَ ٍجَد ثستز ٍ فضبیی کِ سیستی .اجتوبعی ثبضٌذ -ٍاجذ فزّیختگی فزٌّگیکِ 

ٍ ضکَفب ّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطجَیبى ثستزی کِ فعبلیت ص را هوکي سبسد سبهبى خَاّذ گزفت؛ثخ

را در پی ّبی خَداًگیختِ داًطجَیبى ّب ٍ تالش ّبی فزدی ٍ سبهبى ثخطیذى ثِ خَاستِ سبسی خالقیت

ّبی داًطگبُ، سبهبى ثخطی ثِ فعبلیتّبی هذّجی، فزٌّگی ٍ ٌّزی در سغح تَسعِ ٍ تعویق فعبلیت. دارد

فزٌّگی ٍ ٌّزی داًطجَیبى، افشایص رٍح ّوکبری جوعی ٍ جلت هطبرکت داًطجَیبى، کطف ٍ ضکَفب 

ّبی فکزی ٍ فزٌّگی جبهعِ کِ ثِ سبسی خالقیت داًطجَیی ٍ افشایص ضٌبخت داًطجَیبى ًسجت ثِ ثٌیبى

یبى ٍ ًْبد داًطگبُ هی اًجبهذ اس اّذاف حَسُ ٍ ًوبدیي داًطجَ قَیت سزهبیِ ّبی فزٌّگی، اجتوبعیت

 فزٌّگی ٍ اجتوبعی است. 

ّب ٍ هزاکش آهَسش عبلی،  داًطگبُ اجتوبعی -ای در حَسُ فزٌّگیجبیگبُ ضبیستِچٌیي ثزای ًیل ثِ 

ّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعی  ٍ پیبهذّبی فعبلیتّب  ّب، ثزًبهِ ای کِ در آى هسبئل، فعبلیت ًبهگذاری ّفتِ

ّب در آى هغزح ٍ افکبر عوَهی جبهعِ ٍ داًطگبّیبى را ثِ خَد هعغَف کٌذ ضزٍری ثِ ًظز  داًطگبُ

 فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ ثِ یک رخذادِ هعوَلِّبی  تَاًذ ثب تجذیل کزدى فعبلیت رسذ. ایي اهز هی هی

(Event)  ،هقَم سیست فزٌّگی ٍ  دٍم: ّب ثجخطذ؛ یطتزی ثِ ایي فعبلیترًٍق ث:ًخستفزٌّگی اثزگذار

کِ در ایجبد فضبی اهیذ  ،ّبی داًطجَیی ای ثزای تطکل سبس َّیت تبسُ سهیٌِسَم:اجتوبعی داًطگبُ ثبضذ ٍ 

 ٍ ًطبط در داًطگبُ ًقص ثی ثذیل دارًذ، ثبضذ.

در ّویي راستب هعبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسارت عتف ثز اسبس تجبرة پیطیي ٍ ًیش دریبفت ًقغِ 

ّب را ارائِ  اجتوبعی داًطگبُ-ّب پیطٌْبد ثزگشاری ّفتِ فزٌّگی داًطگبُي فزٌّگی ٍ داًطجَیی هعبًٍیًظزات 

ٍ هزاکش آهَسش عبلی ّب  اختصبظ دٍرُ سهبًی هطتزک سبالًِ در داًطگبُاجتوبعی -ًوبیذ. ّفتِ فزٌّگی هی

اجتوبعی است کِ در سِ داهٌِ داًطجَیبى، استبداى ٍ کبرکٌبى قبثل -ّبی فزٌّگی ی فعبلیتسبس ی ثزجستِثزا

 دّذ. را در دستَر کبر قزار هیّبی داًطجَیی  داهٌِ فعبلیتتٌْب در گبم ًخست اجزاست اهب 
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 اهدافالف( 

  ؛فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ هسبئلثِ اّویت ثخطی ٍ تقَیت تَجِ  .1

 فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ؛هسبئل تجییي ًقص، کبرکزد ٍ پیبهذّبی  .2

 ؛ٍ هعزفی الگَّبی ثزتز ّب تجبدل تجبرة ٍ داًص فزٌّگی داًطگبُ .3

 هعزفی دستبٍردّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعی داًطگبُ؛ .4

 ّبی داًطگبّی در گستزُ هلی؛ ایجبد ٍحذت رٍیِ در فعبلیت .5

 ی ثِ عوَم خبًَادُ داًطگبُ؛اجتوبعهسبئل ٍ  اّویت اهز فزٌّگ ضٌبسبًذى  .6

 ای؛ درٍى هجوَعِتطکل ّبی داًطجَیی ثِ عوَم داًطجَیبى ٍ گستزش ارتجبط  ضٌبسبًذى .7

ِ ّبی ّفتِ سهیٌِ سبسی ثزای َّیت ثخطی ثِ داًطجَیبى اس عزیق هطبرکت در اجزای ثزًبه .8

 فزٌّگی ٍ تقَیت فضبی ّوذلی؛

داًطجَیبى ثِ عضَیت در تطکل ّب ٍ ثِ تطکل ّبی داًطجَیی ٍ تطَیق َّیت ثخطی  .9

 داًطجَیی. ّبی فزٌّگی هجوَعِ

 های پیشنهادی فعالیتب( 

ٍ اجتوبعی کِ در ایي ّفتِ هی تَاًذ تَسظ هجوَعِ حَسُ فزٌّگی  ّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعیثزخی فعبلیت

 ثزًبهِ ریشی ٍ ثزگشار ضَد ثِ ضزح سیز است:ّب  داًطگبُ

 فزٌّگی، اجتوبعی، ٌّزی ٍ ادثی داًطجَیبىـ ًوبیطگبُ دستبٍردّبی، دیٌی، 1

 ـ پخص فیلن ّوزاُ ثب ًقذ ٍ ثزرسی ثب حضَر عَاهل )حزفِ ای ٍ داًطجَیی(2

 زتجظ ثب فعبلیت ّبی فزٌّگی ٍ اجتوبعیٍ سخٌزاًی ّبی ه ، هیشگزدّبجلسبتثزگشاری ـ 3

 ّبی  آسیت ضٌبسی فعبلیت تطکل ّبی داًطجَیی  ـ ثزگشاری سلسلِ ًطست4

 عضَگیزی اس داًطجَیبى عالقوٌذ ثِ فعبلیت در تطکل ّبی داًطجَییـ 5

 ثزگشاری هسبثقبت فزٌّگی ٍ ٌّزی ثزای داًطجَیبى -6

 ـ ثزگشاری هزاسن تقذیز ٍ تطکز اس فعبالى فزٌّگی ٍ اجتوبعی تَسظ هسئَلیي داًطگب7ُ

ی، فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍ هطبٍراى حَسُ فعبلیت ّبی علو اری هزاسن تقذیز ٍ تطکز اس استبداىثزگش -8

 تَسظ هسئَلیي داًطگبُ

ّبی هزتجظ خبرج اس داًطگبُ ٍ ّب، ًْبدّب ٍ ارگبىّبی هطتزک ثب سبیز سبسهبىـ عزاحی ٍاجزای ثزًبه9ِ

 الوللی ٍ ًْبدّبی فزاکطَری گیزی اس ثعذ ثیي ثَیژُ ثب ثْزُ ّبجلت حوبیت آًْب در ثزگشاری ثزًبهِ
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پژٍّطی درثبرُ هسبئل اجتوبعی ٍ فزٌّگی ثب حضَر استبداى داًطگبُ ٍ ثزگشاری سویٌبرّبی علوی،  ـ11

 صبحت ًظزاى

 ّبی هطتزک ثیي داًطگبّی ٍ هٌغقِ ایـ عزاحی ٍاجزای ثزًبه11ِ

 ّبی فزٌّگی در داًطگبُ ـ ًظز سٌجی ٍ ًیبسسٌجی فعبلیت12

 وبعی هیبى کطَرّباجت-سبسی پیًَذّبی فزٌّگی ّبی داًطجَیبى خبرجی ٍ ثزجستِ ارائِ فعبلیت -13

 ّبی داٍعلجبًِ ٍ ...ریشی فزٌّگی، کبر گزٍّی، فعبلیتّبی هذیزیت ٍثزًبهِـ ثزگشاری کبرگب14ُ

الوللی ایي اهَر هَرد  ّبی ثیي ّبی پیطٌْبدی در صَرت اهکبى استفبدُ اس ظزفیت ثزًبهِدر ّز یک اس  *

 تأکیذ است.

  بزگشاری بزنامهسمان ج( 

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ چْبردّن آثبى هبُ در تقَین کطَر رٍس فزٌّگ عوَهی ًبم گذاری ضذُ است. ّفتِ دٍم 

اجتوبعی داًطگبُ ّبی سیز هجوَعِ ٍسارت علَم، تحقیقبت ٍ فٌبٍری ًبم گذاری  -آثبى هبُ ّفتِ فزٌّگی

 هی ضَد. 

 

 نشگاهفته فزهنگی و اجتماعی در داه ريشی گذاری و بزنامه شورای سیاستد( 
ّب،  رداًطگبُاجتوبعی د -ثِ هٌظَر ثزًبهِ ریشی هٌسجن ٍ یکپبرچِ  ثزای ثزگشاری ثزًبهِ ّبی ّفتِ فزٌّگی

ّبی هزتجظ کبرگزٍُ اجزایی را ثزای  دار ایي اهز ثَدُ ٍ ثِ تٌبست فعبلیت ّز داًطگبُ عْذُ فزٌّگیضَرای 

 ًوبیذ. آى تعییي هی

 اجتماعی -هفته فزهنگی ريشی بزنامه و گذاری سیاستوظايف شورای ه( 
هعبًٍت فزٌّگی ٍ ثزًبهِ ریشی ثزای اجزای ثزًبهِ ّب در راستبی رٍسّبی ًبم گذاری ضذُ کِ اس جبًت  -

 بُ ّب اعالم هی ضَد.اکثز تب پبیبى هزداد هبُ ثِ داًطگٍسارت عتف ّز سبل حذاجتوبعی 

 ّب. آىّبی پیطٌْبدی ٍ ًظبرت  ثز حسي اًجبم  ثزًبهِتأییذ  -

اجتوبعی ثِ دثیزخبًِ هزکشی در هذیزیت  -گشارش عولکزد ٍ فعبلیت ّبی اًجبم ضذُ در ّفتِ فزٌّگی -

 فزٌّگی ٍ پطتیجبًی هعبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسارت عتف. 

  ه فزهنگی و اجتماعی در وسارت عتفهفت ريشی گذاری و بزنامه شورای سیاستو( 
ّب،  اجتوبعی درداًطگبُ -یکپبرچِ  ثزای ثزگشاری ثزًبهِ ّبی ّفتِ فزٌّگیثِ هٌظَر ثزًبهِ ریشی هٌسجن ٍ 

 اجتوبعی هزکت اس اعضبی سیز ثب حکن ٍسیز تطکیل هی ضَد: -ضَرای ثزگشاری ّفتِ فزٌّگی

 یس ضَرا (ـ هعبٍى  فزٌّگی ٍ اجتوبعی )رئ1

 اهَر داًطجَیبىرئیس سبسهبى -2
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 ایطبى ًوبیٌذُیب داًطگبُ  ًْبد ًوبیٌذگی هقبم هعظن رّجزی در ـ رئیس3

 ) دثیز ضَرا(ز کل اهَر فزٌّگیـ هذی4

 ریشی فزٌّگی ٍ اجتوبعی گذاری ٍ ثزًبهِ هذیزکل دفتز سیبست -5

 ه فزهنگی و اجتماعی در وسارت عتفهفت ريشی بزنامه و گذاری سیاستوظايف شورای س( 
 فزٌّگی هعبًٍت فزٌّگی ٍ اجتوبعی ٍسارت عتف.  ادارُ کلتطکیل دثیزخبًِ هزکشی در  -

 تصَیت ٍ اثالغ ًبهگذاری ّبی پیطٌْبدی ثزای ّزسبل-

 .ّبی تعییي ضذُ ثزای ّز رٍس آى ی هصَة هتٌبست ثب ّفتِ فزٌّگی ّز سبل ٍ ًبهگذاریّب ثالغ ثزًبهِا  -

 .ّب ّبی پیطٌْبدی ٍ ًظبرت  ثز حسي اًجبم فعبلیت ثزًبهِتأییذ  -

 ّب گشارش اس داًطگبُ دریبفت -

 


