
 بسم هللا الرحمن الرحیم
فرمود: هر كس یك نیاز مؤمنی را روا سازد، خداوند  -وآله  علیه هللا صلی –رسول خدا 

.های فراوان او را روا سازد كه كمترین آن بهشت باشد حاجت  

 

ٌاهِ ی کاًَى خیزیِ داًطجَیی اساس

 لثخٌذ
 

 

 

 

 

 

 



 

 همذهِ :

ٍ ًطاًٌذ هی ّا لة تز کِ لثخٌذی تِ آدهیاى  

ٍ ًٌْذ هی جا تز کِ خَتی احساس تِ  

ارسًذ هی کاٌّذ هی یکذیگز اس کِ دردی تِ  

 

 سًذگی اسَّایی است کِ دغذغِ ّایی فزاتز کاًَى خیزیِ داًطجَیی لثخٌذ، جای داًطج

 ّا آى تِ خذا کِ ّایی ًعوت ی ضکزاًِ تِ کٌٌذ هی احساس کِ افزادی. دارًذ خَدضاى فزدی

 ٍ سالهتی اها ًذارًذ سیادی پَل اگز کٌٌذ؛ کوك خذا ًیاسهٌذ تٌذگاى تِ تایذ است، دادُ

کاًَى خیزیِ لثخٌذ  .ضًَذ هَثزی کارّای هٌطأ ٍ کٌٌذ تالش تَاًٌذ هی دارًذ، تذتیز ٍ ارادُ

تا رٍیکزدی جذیذ ٍ استفادُ اس ًیزٍّای جَاى ٍ تحصیل کزدُ تالش دارد تا تا جذب 

جَاًاى تلٌذّوت ٍ ًیك اًذیص، لثخٌذ اهیذ را تز دل عشیشاى ًیاسهٌذ کاضتِ ٍ حزکت 

اس ایي رٍ در سال دٍلت ٍ  خذاپسٌذاًِ ٍ خیزخَاّاًِ ای تزای آیٌذگاى تِ ٍدیعِ تگذارد.

ّوذلی ٍ ّوشتاًی، عذُ ای داًطجَیاى خیزاًذیص تا تاسی اس سیزُ اًثیای الْی ٍ ائوِ هلت، 

هعصَهیي علیْن السالم ٍ تجلی هثاًی ٍاالی اًساى دٍستی، آستیي ّوت را تاال تزدُ ٍ اقذام 

تِ تطکیل کاًَى خیزیِ داًطجَیی لثخٌذ ًوَدُ ٍ خَد را ّوزاُ ٍ ّویار در راستای خذهت 

  اى ٍ ًیاسهٌذاى قزار دادُ اًذ.رساًی تِ تیوار

 

 



 

 

کلیبت: -اٍل فصل  

کبًَى خیشیِ داًطدَیی لجخٌذ کِ دس اداهِ اسبسٌبهِ، ثِ اختصبس  : ًبم – 1 هبدُ

 کبًَى ًبهیذُ هی ضَد.

 پضضکی ػلَم داًطگبُ گشگبى ضْش دس کبًَى اصلی هشکض: هحل – 2 هبدُ

یِ است. گلستبى ٍ دس داًطکذُ پشستبسی ٍ هبهبیی ثَ  

ّیبت هَسس کِ ثِ هٌظَس پبیِ گزاسی ٍ ساُ اًذاصی کبًَى تطکیل – 3 هبدُ

 ضذُ ضبهل افشاد ریل هی ثبضذ.

93داًیبل خَادی داًطدَی پشستبسی -1  

93ػبعفِ کلتِ داًطدَی پشستبسی -2  

92ضب لَاًلَ داًطدَی پشستبسی سهحوذ-3  

 کِ ًظبست ٍ هذیشیت ثخص ّبی هختلف کبًَى سا ثشػْذُ داسًذ.

کبًَى فبلذ ّشگًَِ فؼبلیت سیبسی هی ثبضذ ٍ ّیچ یک اص اػضبی آى -4هبدُ 

 کبهل سػبیت ضوي ٍ هدبص ثِ فؼبلیت سیبسی، اًتفبػی ثِ ًبم کبًَى ًیستٌذ.

ًوَد. خَاّذ فؼبلیت اسبسٌبهِ ایي ایشاى،عجك اسالهی خوَْسی لَاًیي  

(، ًبهحذٍد است.94هذت فؼبلیت کبًَى اص آغبص تبسیس)صهستبى  -5هبدُ   

 ثِ سا خَد التضام آى اػضبی کبًَى داسای تبثؼیت ایشاًی ثَدُ ٍ کلیِ-6هبدُ 

داسًذ. هی ایشاى اػالم اسالهی خوَْسی ًظبم ٍ اسبسی لبًَى  



تؼبهل ٍ ّوشاّی ثب کبًَى ّب ٍ اًدوي ّبی خیشیِ دس داًطگبُ ّبی -7هبدُ 

 داخل کطَس ثالهبًغ است.

اّذاف: -فصل دٍم  

ٍ  داًطدَیبى ثیي دس ّوذلی ٍ خیشخَاّی سٍحیِ تشٍیح ٍ تجلیغ -8هبدُ 

چبح ًطشیبت ٍ ثشٍضَسّب ٍ  ٍ فشٌّگی ّوبیص ّبی اخشای اػضبی داًطگبُ ثب

 ... 

 ٍ دًیَی اسصضْبی ٍ آثبس خصَظ دس دیٌی ثبٍسّبی تشٍیح ٍ تَسؼِ -9هبدُ 

الحسٌِ لشض ٍ اًفبق ، صذلِ اخشٍی  

 داًطدَیبى اص حوبیت ٍ خیش اهَس دس داًطدَیبى هطبسکت صهیٌِ ایدبد -11هبدُ 

 ًیبصهٌذ ٍ ثی ثضبػت

پطتیجبًی ٍ حوبیت اص سٌت پسٌذیذُ ی اصدٍاج ّبی داًطدَیی -11هبدُ   

پطتیجبًی ٍ حوبیت اص کبسآفشیٌبى خَاى داًطدَ ٍ ایفبی ًمص فؼبل -12هبدُ 

 ثشای استجبط داًطگبُ ٍ فضبی کست ٍ کبس

 آٍسی خوغ خیشیِ لجخٌذ ًٍبم صٌذٍق  ثب ای خیشیِ صٌذٍق تبسیس -13هبدُ 

 اًدبم خْت صٌذٍق ثِ ٍاسیض ٍ داًطگبُ اػضبی داًطدَیبى ٍ اص کوکی هجبلغ

 ، تبالسوی ٍ سشعبًی ثیوبساى خولِ اص ثِ ثیوبساى کوک ّوچَى خیشی اهَس

 التصبدی حبد هطکل خبًَاسکِ سشپشست ٍ صًبى سشپشست ثی کَدکبى ثِ کوک

ًگْذاسی اص  ّبی ٍ خبًِ تَاًجخطیٍ  ثْضیستی هشاکض ثِ کوک ، داسًذ

 سبلوٌذاى ٍ...

 خْت ثْضیستی هشاکض ٍ ثیوبسستبى ّبی کبسی هذد ثب ّوکبسی -14هبدُ 

ثیوبساى ًیبصهٌذ ٍ ّوکبسی ثب اهَس فشٌّگی ٍ داًطدَیی داًطگبُ ٍ  ضٌبسبیی



ًوبیٌذگی ًْبد همبم هؼظن سّجشی ثشای ضٌبسبیی داًطدَیبى ًیبصهٌذ ٍ اًدبم 

 اهَس خیشیِ

 ثِ هؼٌَی ثب ّوبٌّگی ّبی الصم ثب هسئَلیي هشثَعِ، ّبی دیذ ثبص -15هبدُ 

 کَدکبى ، سبلوٌذاى تَاًجخطی، ، ثْضیستی هشاکض اص هختلف ّبی هٌبسجت

سشپشست، ثیوبسستبى ٍ خبًِ ّبی ثْذاضت تحت ًظش  ثی کَدکبى ، سشعبًی

 دس هزّجی ٍ فشٌّگی ّبی خطي ٍ اخشای هشاسوبت ٍ استبى  سغح داًطگبُ ،دس

هشاکض ایي  

 داًطدَیبى پشستبسی ٍ ٍ پضضکبى، پشستبساى  ثب ّوکبسی ٍ ّوشاّی -16هبدُ 

ایي  عشف اص کِ ًیبصهٌذی ثیوبساى ٍ دسهبى ٍ هشالجت اص هؼبیٌِ خْت پضضکی

 هحشٍم هٌبعك ثِ سالهت اػضام گشٍّْبی ّوچٌیي ٍ هیطًَذ هؼشفی کبًَى

استبى سغح سٍستبیی  

: اًدوي هطی خظ ٍ کلی اصَل -فصل سَم  

هَضَػِ  لَاًیي ٍ فمیِ ٍالیت اسبسی، لبًَى ثِ التضام کبًَى ایي -17هبدُ 

 کلیِ ٍ داضتِ ایشاى اسالهی خوَْسی دس هصَة ّبی ًبهِ آییي ٍ کطَس

. داد خَاّذ لشاس چبسچَة ایي دس سا ّبی خَد فؼبلیت  

 حبکویت کِ ثَد خَاّذ ای گًَِ ثِ خیشیِ کبًَى ایي ّبی فؼبلیت -18هبدُ 

 ٍ کشدُ تحکین سا اسالهی ایشاى هلی َّیت ٍ ٍحذت ٍ توبهیت اسضی ، هلی

. ثبضذ هی اسالهی – ایشاًی فشٌّگی اسصضْبی تمَیت خْت دس  

 

 ، ػذالت ، تمَا اسالهی، اخالق اسبس ثش خیشیِ کبًَى ثش حبکن سٍاثظ -19هبدُ 

است. صبلح ػول ٍ ایثبس ، صذالت ، هٌکش اص ًْی ٍ هؼشٍف ثِ اهش  



کبًَى خیشیِ لجخٌذ دس تصوین گیشی ٍ اتخبر خظ ٍ هطی ٍ سیبست -21هبدُ 

 ّبی خَد اص اصل هطَست ٍ کبسگشٍّی ثْشُ خَاّذ ثشد.

ٍ ٍظبیف کبًَى اسکبى ٍ تطکیالت  -فصل چْبسم  

کویتِ ثِ ضشح ریل هی ثبضذ: 4ایي کبًَى داسای   

اًتطبس ًطشیِ ٍ  کویتِ فشٌّگی: ثب ّذف اًدبم فؼبلیت ّبی فشٌّگی اص خولِ

ثشٍضَس آهَصضی، کوک ثِ ثشٍص سسبًی ٍثالگ یب سبیت کبًَى، کوک دس 

 ثشگضاسی خطٌَاسُ ّبی هختلف ٍ ثبصاسچِ ّبی خیشیِ

کویتِ سٍاثظ ػوَهی: ثشای ایدبد تؼبهل سبصًذُ ثب سبصهبى ّب ٍ اسگبى ّبی 

 هختلف ٍ ّوچٌیي ضٌبسبیی ٍ استجبط ثب هذدخَ ٍ افشاد ًیبصهٌذ

اخشایی: ثجت ًبم، ػضَگیشی ٍ سبصهبًذّی اػضب ٍ سبهبًذّی ثشًبهِ ّب کویتِ 

 ٍ اهَس اخشایی هشثَط ثِ آى

کویتِ هبلی: دسیبفت کلیِ کوک ّب ٍ اػتجبسات ٍ ثجت دس دفتش هخصَظ کبًَى، 

 ٍ ًظبست ٍ ثبصسسی دلیك ثش سٍی ًحَُ ی هصشف اػتجبسات

 

 

ضشایظ ٍ ًحَُ ی ػضَ گیشی -فصل پٌدن  

 فشٌّکی ّبی ثشًبهِ ٍ خیش اهَس دس هطبسکت ٍ کبًَى دس یتػضَ -21هبدُ 

، هسئَلیي ، کبسکٌبى  ٍ اػضبی هحتشم ّیئت داًطدَیبى ثشای ػوَم اًدوي

.است آصاد ػلوی داًطگبُ ػلَم پضضکی گلستبى ٍ ػوَم هشدم ػاللوٌذ،  



ػضَیت دس کبًَى، افتخبسی ٍ ثذٍى چطن داضت هبدی ثَدُ ٍ دس -22هبدُ 

س خْت پیطشفت اهَس خیش ٍ دس صهیٌِ تَسؼِ ی اّذاف ٍاالی ساستبی تالش د

 اًسبًی هی ثبضذ.

داًطدَیبى هی تَاًٌذ ثب هشاخؼِ ثِ هسئَلیي کبًَى دس خشیبى فؼبلیت -23هبدُ 

ّب ٍ ثشًبهِ ّبی کبًَى لشاس گیشًذ. ٍ ّوچٌیي ثشًبهِ ّبی کبًَى اعالع سسبًی 

 ػوَهی خَاّذ ضذ.

ی ثَدُ ٍ دس صَست تمبضبی ػضَیت هدذد، خشٍج اص کبًَى اختیبس-24هبدُ 

 هی ثبیست هشاحل ػضَگیشی سا هدذد اًدبم دٌّذ.

اخشاج اػضب اص کبًَى ثؼلت اص دست دادى ضشایظ ػضَت هٌَط ثِ -25هبدُ 

 پیطٌْبد یک سَم اص اػضبی ضَسای هشکضی هی ثبضذ.

کبًَى اػتجبسات ٍ ثَدخِ -فصل ضطن  

 کوکْبی هحل اص هستمل صَست ثِ خیشیِ کبًَى ایي اػتجبسات -26هبدُ 

کبًَى  ایي ی خیشیِ صٌذٍق ثِاسبتیذ ٍ پشسٌل ٍ هسئَلیي هحتشم  ٍ داًطدَیبى

 ٍاسیض هی ضَد.        

ٍ  الوٌفؼِ ػبم ّبی ثشًبهِ دیگش اػتجبسات ایي کبًَى اص عشیك -27هبدُ  

 ضَاثظ عجك ػلَم پضضکی گلستبى داًطگبُ هؼٌَی ٍ هبلی پطتیجبًی ًیضتَسظ

.ضذ خَاّذ تبهیي داًطگبُ فشٌّگی ضَسای دس هٌذسج  

  ثٌذ هی ثبضذ. 28ایي اسبسٌبهِ ضبهل  -28هبدُ

 


