بسمه تعالی
شیوهنامه کرسیهای آزاداندیشی (سال تحصیلی )79-79
معاونت فرهنگی و دانشجویی (اداره مطالعات فرهنگی)

این شیوهنامه در راستاا اجتاا آیتیننامته ابالغتِ ستات صیلتیگِ تهشتاه بته شتات ویت صت این شت ه است
کتته راهنمتتا بات ت ار کاستتِهتتا آزادان یشتتِ در ستتات صیلتتیگِ آین ت ه خواه ت بتتود ا از یک ت مهامتتاه 69
ا افتای

الزماالجتاا متِباشت صاتاری ا اهت ا

متهکور در آیتتیننامتها مننتا متواد شتیوهنامته اارتا بتتوده

ا لها از صکاار آنها اجاناب مِتادد
ماده 1
پاسشتتنامه نساستتن ِ از استتاصی دربتتاره کاستتِ هتتا آزادان یشتتِ (نگتتاه کنی ت بتته پیوس ت
ارزیتتابِ لمگکتتاد کاستتِ هتتا در گنتت ستتات تهشتتاه استت

ابتت ار بتتاا

کارشتتنام مابو تته دانشتتگاه الزم استت ایتتن

پاسشتتنامه را بتته تتور صلتتاد ِ بتتاا  52نفتتا از استتاصی دانشتتگاه ارستتات ا پتت ،از صکمی ت ا آن هتتا را بتتاا
اداره مطالاتتاف اهنگتتِ پ ت نمایت (صتتا  12آبتتان متتاه  69یا اتته هتتا ایتتن نساستتن ِ بتته شتتک یتتش تت ار
آمار صهیه ا در اخایار همه دانشگاه ها قاار مِ تیاد
ماده 2
 5-1تتام شتتماره ( 1بتته منستتور تتتادآار مشالتتاف رابطتتین دانشتتگاه ا ازارصاانتته در اتتوزه کاستتِ
هتتا آزادان یشتتِ صهیتته شت ه است

دانشتتگاه موفت

است یکتتِ از کارشناستتان ختتود را بتتاا ایتتن ماموریت

بتته ازارصاانتته ماا تتِ نمایتت کتته مشالتتاف ا در جتت ات ( 1درج متتِ تتتادد الزم بتته وکتتا استت ایفتتا
صتتیی نقتتم م بتتور م تتاگ م االی ت

تتاد ان یشتتهارزا اه ت مطالاتتها صوانمن ت در کتتار تااهتتِا پاانگی ت ها

دارا قت رف بیتتان ا قت رف جتتهب بتتاال ا صتتاام مهتتارف هتتا ارصنتتا ِ متتو ا خواهت بتتودا لتتها ن دیتتش صتاین
تتاد بتته ایتتن خلوصتتیاف متتِ بای ت شناستتایِ ا انااتتاب تتتادد کارشتتنام انااتتاب ش ت ه بتته صمتتام صشتتک
ها دانشت ویِ ا کتانون هتا ان یشته دانشتگاه در استاو اقت ابتال متِ نمایت کته یکتِ از الیتا ختود را
بتته لنتتوان نماینت ه رستتمِ آن صشتتک یتتا کتتانون در کاستتِ هتتا ماا تتِ کننت بت یهِ است ایتتن ا تتااد نیت متتِ
بای ت ااج ت خلوصتتیاف الزم تتوب التتهکا باشتتن (صاجییتتا دانش ت ویانِ بتته لنتتوان نماین ت ه ماا تتِ شتتون
که بتیم از یتش ستات بته پایتان داره صیلتیگِ شتان مانت ه باشت
باا اداره مطالااف اهنگِ ارسات مِ تادد (صا  03مهاماه 69
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تام شتماره ( 1پت ،از صکمیت جت ات (5

 5-5اداره مطالاتتاف اهنگتتِ بتتا لیتتوی رابطتتین ماا تتِ ش ت ها یتتش کانتتات ا دا تتتااه م تتاز (یتتش تتتااه
ایتت ه کارشناستتان اهنگتتِ ا تااهتتِ دیگتتا شتتام کارشناستتان ا نماینتت تان دانشتت ویِ صاستتی ،متتِ
نمای ت ماموری ت ایتتن کانتتاتا ابتتال بانامتته هتتاا ا تتالورستتانِ دربتتاره کاستتِ هتتا آین ت ه ا ت ت ار
کاستتِ هتتا بات ت ار ش ت ه استت

اجمتتالِ

در تتتااه هتتا م تتاز ا رابطتتین سااستتا کشتتور متتِ صوانن ت جهتت ر تت

مشتتکالف ا موان ت ا بهنتتود کیفی ت کاستتِ هتتاا آرا ا پیشتتنهاداف ختتود را در تتوت ستتات بتتا یک ت یگا در میتتان
بگهارن

ماده 3
 0-1بتته منستتور یک س ت ستتاز ا تتالو رستتانِ کاستتِ هتتا ا ت ت ار
( 0آمتتاده شتت ه استت

آن هتتا در کانتتاتا دا تتام شتتماره ( 5ا

کارشتتنام مابو تته الزم استت اتت اق یتتش هفاتته پتتیم از باتتت ار کاستتِا تتام

شتتماره ( 5ا پتت ،از باتتت ار آن تتام شتتماره ( 0را بتته کمتتش صشتتک دانشتت ویِ یتتا کتتانون ان یشتته
بات ارکنن ه صکمی نموده ا باا اداره مطالااف اهنگِ ارسات نمای
 0-1-1در پوساا ا تالورستانِ کاستِ هتایِ کته قتاار است باتت ار شتون ا اامتا ستواالف اصتگِ آن کاستِ
قی تادد
 0-1-5پتت ،از اصمتتام جگ تته کاستتِا الزم است صشتتک دانشت ویِ یتتا کتتانون ان یشتته بات ارکننت ه باتتتههتتا
نساستتن ِ ( تتام شتتماره  4را در میتتان شتتاک کنن ت تان صوزی ت کنت ا خالصتتها از ناتتای ایتتن نساستتن ِ را
در ام شماره ( 0ارائه نمای
 0-5از آن جتتایِ کتته نقتتم م تتا (یتتا داار در بات ت ار صتتیی جگ تته کاستتِ آزادان یشتتِ ب تتیار اتتائ
اهمی ت اس ت ا الزم اس ت کارشتتنام اهنگتتِ دانشتتگاه پتت ،از رای نتتِ بتتا صشتتک هتتا دانش ت ویِ یتتا کتتانون
هتتا ان یشتته دست انت رکارا تتاد بتتا خلوصتتیاف ویت را بتتاا ایتتن منستتور انااتتاب نمایت اهت مطالاتته ا
ان یشتتها دارا قتت رف بیتتان کتتا ِا ااج ت مهتتارف هتتا ارصنتتا ِ متتو اا مشتتا
ا ن شهافا م گط بته ختویم ا اتا

بتته مورتتوو کاستتِا دارا

اصت مهت بتِ ا تِ همچنتینا هنگتام صکمیت

انااتتاب م تتا متتِبای تت وکتتا تتتادد باختتِ ق تتم هتتا

تامهتا

تتام شتتماره ( 0متتوارد 14ا 12ا 19ا  11ا 51

بای صوسط م ا صکمی تادد ا اق ال امه ا صنها پ ،از ان ام کام کار ااری خواه ش

2

توبا دالیت

 0-0اداره مطالاتتاف اهنگتتِ در پایتتان ستتات بتتا مننتتا تتت ار نامتتههتتا ارستتالِ از ستتو دانشتتگاه هتتاا
کاابچها بتا لنتوان م مولته کاستِهتا باتت ار شت ه ستات  69مناشتا متِ کنت یتش ن تاه از ایتن کاابچته
باا صمام دانشگ اه هتا ارستات خواهت شت صتا بتا مطالاته آن از ص ابیتاف ارزشتمن یکت یگا بهتاه منت شتون ا
بانامه ری

بهاا باا سات آین ه داشاه باشن

ماده 4
گشت انت از مااانت

اهنگتتِ ا دانشت ویِ در ستتات  69آن است کتته هتتا دانشتتگاه در هتتا نیم تتات صیلتتیگِا

ات اق  0کاستتِ (در یتتش ستتات ات اق  9کاستِ باتت ار نمایت هنگتتام ارزیتتابِ لمگکتتاد دانشتتگاه هتتاا امایتتاز
کام صنها به آن هایِ صاگق مِ تیاد که هم مان در ارصقا کمِ ا کیفِ کاسِ ها بکوشن
ماده 5
هتتا دانشتتگاه موفت

است

تتیگ همتته کاستتِ هتتا را در آرشتتیو مااانت

اهنگتتِ نگتته دار ا در پایتتان ستتاتا

یتتش ن تتاه از آن را در قالتتم لتتوت شتتاده بتتاا اداره مطالاتتاف اهنگتتِ ارستتات نمای ت بتتا مننتتا ایتتن ای ت
هاا یش یگ کوصتاه دربتاره کاستِ هتا باتت ار شت ه ستات  69صهیته متِ تتادد ا در اخایتار همته دانشتگاه هتا
قتاار متتِ تیتاد ایتتن تتیگ کوصتاه را متتِصتتوان در ابات ا جگ تته کاستتِ هتا ستتات آینت ه بتاا ایتتار پاتتم
نمود همچنین مِ صوان به نمایم آن از شنکه ها سااسا ا اساانِ سیما منادرف ارزی

ماده 6
از آن جتتایِ کتته یکتتِ از بهاتتاین منتتاب باتتت ار کاستتِ هتتاا پایتتان نامتته هتتا صیلتتیالف صکمیگتتِ استت ا
مااانتت

اهنگتتِ بتته مااانتت آموزشتتِ پیشتتنهاد متتِ کنتت کتته بتته همتته دانشتتک ه هتتا ابتتال نمایتت بتتاا

دانشتت ویان کارشناستتِ ارشتت ا دکاتتا کتته پتتیم از جگ تته د تتاوا یتتش کاستتِ آزادان یشتتِ «پیاامتتون»
م ئگه پایتان نامته ختود باتت ار نماینت (متاصنط بتا االویت هتا متواد  13ا  11ا یتش نمتاه صشتویقِ از ستو
اساصی راهنما ا داار در نسا تا اه شود
ماده 7
در بهتتار ستتات  61یتتش همتتایم سااستتا بتتا ایتتور همتته کارشناستتان مابو تته ا رابطتتین دانشتت ویِ
کاستتِ هتتا آزادان یشتتِ بتتا هت

ارزیتتابِ االیت هتتا ستتات تهشتتاها شناستتایِ نقتتاف قتتوف ا رتتا ا ایت ه

پتاداز ا نتوآار بتاا ستتات بات ا هت ان یشتتِ میتان اتاالن ایتن لاصتته ا قت ردانِ از بات یت تان باتت ار
خواه ش در این مااس پن کاسِ باصا سات اناااب خواهن ش
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ماده 8
دانشتتگاه موف ت

اس ت در بهتتار ستتات  61تتِ مااستتمِا کاستتِ باصتتا ستتات تهشتتاه را انااتتاب ا از اتتاالن

کاستتِ هتتا آزادان یشتتِ صقت یا بتته لمت آارد انااتتاب پتتن کاستتِ باصتتا ستتات از ستتو مااانت

اهنگتتِ ا

دانش ویِ ازارف به اش از میان همین کاسِ ها بات ی ه دانشگاهِ صورف خواه تا
ماده 9
االوی ت هتتا مورتتولِ صاللتتِ اتتوزه ستتالم در ستتات جتتار بتته قتتاار زیتتا اس ت (مثتتات هتتا داخ ت
پاانا اال پیشنهاد دارد
 مورتتولاف ا م تتائ اخالقتتِ در پ شتتکِ (اختتالب اا تته ا(پ شتتکِا پاستتاار ا ی یتتوصااپِ ا

اصتتوت ا ارز

هتتا اا تته هتتا درمتتانِ

ا پیام ت ها اجامتتالِ ل ت م رلای ت اختتالب پ شتتکِا اختتالب پ شتتکِ در

ستتایا کشتتورهاا مقای تته اختتالب پ شتتکِ در تهشتتاه ا اتتاتا الگوستتاز در زمینتته نقتتم پ شتتشا اختتالب
پ شکِ ا م ائ نوین پ شکِ ا
 سیاس ت تتتهار در اتتوزه به اش ت ا درمتتان (ارزیتتابِ تتات صیتتوت ستتالم ا تتات هتتا مشتتابها مقای تتهایتتاان بتتا کشتتورها دیگتتا در امتتا سیاس ت تتتهار ستتالم ا ل ت ال در اتتوزه خ ت ماف به اشتتاِا گش ت ان ت از
سیاست تتتهار جتتام در اتتوزه ستتالم ا ر تتاه لمتتومِ ا اقالتتاد کشتتورا نقتتم ا جایگتتاه لمتتوم متتادم در
سیاس ها اوزه سالم ا
 اتتوزه هتتا بتتینرشتتاها ستتالم (متت یای ستتالم ا اقالتتاد ستتالم ا اهنتتت ستتالم ا سیاستتاگهارسالم ا جاماه شناسِ سالم ا لگوم شناخاِ ا به اش ا سالم ا
 -رابطه م ایاانتِ ا تم رایت (پیشتا

هتا

تم ایاانتِ در ایتاانا رایکتاد متادم ن تن بته تم ایاانتِ

ا تتم رایتت ا جایگتتاه تتم ایاانتتِ در جهتتانا رابطتته تتم ایاانتتِ ا نستتام ستتالم در استتالما اقالتتاد تتم
ایاانتتِا مطالاتتاف بتتین رشتتاه ا ستتالم ا دیتتنا قتتاآن ا ستتالم ا گ تتفه ستتایا مکاصتتم نتتِا اقالتتاد
مقااماِ ا م مکم ا
 ابااد اجامتالِ بیمتار در کشتور (رابطته ستنش زنت تِ ا ابتاال بته بیمتار ا مقابگته بتا بیمتار هتا راانتِا ج تتمانِ گتتون ا

تتادتِ ا ایتت زا الگوهتتا صیهیتته ستتال ا لوامتت متتو ا بتتا خوددرمتتانِا رابطتته جاماتته

پهیا ا سالم ا
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 م تتائ مابتتوف بتته دارا در کشتتور (قاگتتاب داراا اارداف ا صتتادراف داراا موانتت داراستتاز داخگتتِامقابگتته بتتا صیتتای هتتا در اتتوزه داراا رابطتته دانشتتگاه ا صتتنا در اتتوزه داراا داراهتتا تیتتاهِ ا بتتومِ ا
نقم آن در اشایات زایِ ا صولی
 م تتائ مابتتوف بتته بیمتته درمتتانِ در کشتتور (صاریاچتته بیمتته در ایتتاانا مقای تته ایتتاان بتتا کشتتورها دیگتتادر اتتوزه بیمتتها اقالتتاد بیمتتها کمی ت ا کیفی ت خ ت ماف بیمتتها آین ت ه نستتام بیمتته در ایتتاانا بارستتِ کارآم ت
صتتنا بیمتته در ایتتاانا جایگتتاه درس ت بیمتته هتتا صکمیگتتِ ا ارصنتتاف آن بتتا بیمتته پایتتها بیمتتها نستتام ارجتتاو ا
سط بن

خ ماف درمانِ ا

 االیتت هتتا خیایتته در اتتوزه پ شتتکِا ستتالم ا به اشتت (ارتتای به اشتت ا ستتالم در منتتا قداردس کشتور ا نتوااِ قیانشتین شتهاهاا امایت از ان متن هتا ا ستازمانهتا متادمنهتاد اتات در ایتن
اتتوزها ت تتاا

بتتاا

مااک ت درمتتانِ خیایتتها بانام ته ری ت

االی ت نستتاممن ت پ شتتش هتتا خزیتتاا ت ت ار

االی ها ان ام ش ه در سات ها تهشاها بارسِ نقم ارداها جهاد سالم ا
 -نقتتم نتتاار در پ شتتکِ (صگتته م ی تتینا صگتته هتتوم کتتاا بیوانفورماصیتتشا هتتو

ملتتنولِ ا نابتت بتتا

استتتام آنا ستتتط ص هیتتت اف پ شتتتکِ در کشتتتورا ارتتتای ص هیتتت اف در بیمارستتتاان هتتتا دالاتتتِ
اخلوصتِا موانت صولیت داخگتتِ ص هیت افا شتتاک هتا دانتتم بنیتان در اتتوزه ص هیت اف پ شتتکِا آمتتوز
کارباان این ص هی اف ا
 تادشتتگا ستتالم ا پ شتتکِ (ماا تتِ تادشتتگا ستتالم ا لوامتت مو قیتت کشتتورها دارا رصنتتهاموانتت پتتیم را ایتتاان بتتاا پیشتتا

در ایتتن اتتوزها زیاستتاخ هتتا ا ب تتااها الزم بتتاا ایتتن نتتوو

تادشگا ا ص این اسناد راهناد در این اوزها نقم نهادها دانش ویِ در تادشگا سالم ا
 -آمتتوز

هتتا به اش ت ا ستتالم (نقتتم رستتانه هتتا جماتتِا یتتا م تتاز ا شتتنکه هتتا اجامتتالِ در

ایتتن اتتوزها ستته آمتتوز

هتتا به اشتت ا ستتالم در کاتتم درستتِ متت ارما نقتتم خانتته هتتا به اشتت

راساا ا شهاا سه مورولاف به اشاِ در مطالااف مادما آموز

ماده 01
5

زنان باردار ا

االویتت هتتا مورتتولِ لمتتومِ در ستتات جتتار بتته قتتاار زیتتا استت (مثتتات هتتا داختت پااناتت االتت
پیشنهاد دارد
 -منتتانِ ماا تت شتتناخاِ (ابتت ار ا را

هتتا شتتناخ ا را

صیقیتتق (صاامتت لقتت ا ص ابتته ا ااتتِ ا

راشتتمن بتتودن در لگتتوم استتالمِا ص ابتتِ ا ان تتانِا ان تتان شناستتِا ه تتاِ شناستتِا اختتالب (اختتالب
نستتا ا لمگتتِا ن تتنِ تاایتتِ ا االوی ت بن ت

ا مکاصتتم مااگ ت ا نسایتته هتتا ج ی ت ا اختتالب اا تته ا ا اختتالب

اادینِ ا
 غتتتاب شناستتتِ (آمایکاشناستتتِا شتتتناخ مکاصتتتم منتتتا از صفکتتتا اامانی تتتاِ (مارک ی تت ا لیناالی تت ااشی ت ا غیتتاه ا م رنیاتتها پ تتام رنیاها صفکتتا اناقتتاد ا بیتتاان م رنیاتته ا دنیتتا مت رنا نسایتتاف ج یت ک ت
نگا ا صوای

السفه غابِ ا

 جایتتان شناستتِ صتتاریاِ ا مااصتتا (ایتتاان قنتت از استتالما ایتتاان ا استتالما ایتتاان ا صتتفویها ایتتاان امشتتاا ی ا ایتتاان از للتتا مشتتاا ه صتتا انقتتالب استتالمِا جایتتان شناستتِ مااصتتا( اتت ب صتتودها تت اییان
استتالما جنهتته مگتتِا مگتتِ متتههنِ هتتاا نهیتت آزاد ا ستتازمان م اهتت ین خگتتقا اتت ب جمهتتور استتالمِا
جا ماتته رااانیتت منتتارزا م متت رااتتانیون منتتارزا کتتارت ارانا مشتتارک ا جایتتان ستتوما جنهتته موصگفتته
استتالمِا اصتتتوت تاایتتانا اصتتتالت گنتتتان ا الاتت الیون ا جایتتتان شناستتتِ سیاستتِ ختتتارجِ (لیناالی تت ا
سکوالری تت ا الئیای تتتها کمونی تت ا مارک ی تت ا اشی تت ا م رنی تت ا پ تتتام رنیاها بودی تت ا مائوی ت ت ا
شیطان پاساِا هم ن ،تاایِا کاپیاالی
 -رابطته لگت ا دیتتن (اهت ا

ا اساامار ا

لگت ا دیتنا صاریاچتته صقابت بتتین لگت ا دیتن در اراپتتا ج یت ا جایگتتاه لگت در

اسالما گالم ها رابطه لگ ا دین در ایاانا گالم ها رابطه لگ پ شکِ ا دین در ایاان ا
 -دیتتن ا مانوی ت (نقتتم دیتتن در پیشتتا

جاماتتها نقتتم دیتتن ا مانوی ت در ستتالم

سالم مانو ا مه ای ا مورولاف پیاامونِ آنا ارای ادیان مااگ
 -صفتتاه

تتادا مفهتتوم پتتاداز

در جهان مااصا ا

اهنگتتِ (ارصنا تتاف اهنگتتِ بتتین قتتومِا رابطتته قومیتت ا مگیتت ا صیتتادها ارزشتتِ در جاماتته ا

نیوه مواجهه بتا آنا صیییتااف ارزشتِ بتین ن تگِ ا نیتوه مواجهته بتا آنا رابطته اهنتت ایاانتِ -استالمِ بتا
اهنت غاب ا
 -ا تتاب سیاستتِ نانگتتان (رابطتته صکثتتا آرا ا پیشتتا

اجامتتالِا پیامت ها لت م ا تتاب نانگتتانا جایتتان هتتا

سیاستتِ پتت ،از انقتتالب استتالمِ ا رابطتته آن هتتا بتتا ه ت ا آین ت ه صیتتادها سیاستتِ در ایتتاانا می ت ان ا تتاب
نانگان در سیاس خارجِ ا
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 انقتتالب استتالمِ ا جمهتتور استتالمِ (اناکتتام جهتتانِ انقتتالب استتالمِ ایتتاانا صفتتااف جمهتتور استتالمِبا سایا نستام هتا سیاستِا نسایته االیت

قیته ا گ تفه سیاستِ آنا ن تن جهتان بینتِ جمهتور استالمِ

با جهان بینِ غابا سیاس خارجِ جمهور اسالمِ در جهان اسالم ا
 نتتتاباابا اجامتتتالِ (کشتتتورها مو تتتق در زمینتتته کتتتاهم نتتتاباابا اجامتتتالِا پیامت ت ها نتتتاباابااجامتتالِا میتت ان نتتاباابا اجامتتالِ در ایتتاان در اتتوزه هتتا مااگ ت ا ل ت ال از دی ت تاه م اهتت ین ب ت ر ا
ل ال اجامالِ در اسالم ا
 مورتتولاف ا م تتائ مابتتوف ب ته ازدااج ا ختتانواده (لگ ت ستتاخاار ب ته صتتاخیا ا اتتادن ازدااج در جوانتتاناشتتتیوه هتتتا هم تتتات ینِا ارتتتای

تتتالب در شتتتهاها ا راستتتااها کشتتتورا لگت ت کتتتاهم صمایت ت بتتته

ازن آار در زاج ها جوانا پیام ها سنش ها ج ی زناشویِ ا
 -ستتنش زن ت تِ (مهتتارف هتتا

تتاد ا مهتتارف هتتا اجامتتالِا مهتتارف هتتا ختتانوادتِا مهتتارف هتتا شتتیگِا

مهتتارف هتتا لمتتومِا الگتتو ا استتطورها هویتت باشتتِا اهنتتت کتتارا نستت ا انیتتنافا اآینتت میور ا
سی اماصیش لمت کتادنا مشتارک میتور ا الامتادا صت اق ا اایت ا صفکتا اناقتاد ا نقت پتهیا بتودنا ستگطه
دانتتم میتتور ا خالقیت ا اباکتتارا صیتتاج

پتتهیا ننتتودنا غیتتافا لف ت ا مهتتارف میتتور در لتتو

جنتتت نتتاما ب ااستتاز بتته جتتا م اخگتته اهنگتتِا ه ت ا پتتهیا

اهنگتتِ ا

امکتتان خطتتا ا اشتتاناها اص ت جنتتاان ا

رش مانوی ا
 هنتتا ا ادبیتتاف ( گ تتفه هنتتاا هنتتا مااتتالِا زینتتایِ شتتناخاِا ادبیتتاف ا هنتتا مااه ت ا هنتتا بتتاا هنتتاا ادبیتتافبتتاا ادبیتتافا هنتتا ا ادبیتتاف در ایتتاان قن ت از استتالما هنتتا ا ادبیتتاف در استتالما هنتتا ا ادبیتتاف یونتتان ا راما
هنتتا ا ادبیتتاف در جهتتان مااصتتاا ستتینماا صئتتاصاا نمتتایم هتتا آیینتتِ ا صا یتته ختتوانِا لا تتان ا ادبیتتافا دیتتن
ا ادبیتتافا هنتتا در دیتتن ا لا تتانا ادبیتتاف ا ستتنش زن ت تِا ادبیتتاف مااصتتا ایتتاانا هنتتا ایاانتتِا هنتتا شتتاقِا
ادبیتتاف مقاامتت ا پایتت ار ا ادبیتتاف ا ستتینما ر ستتگطها ستتینما مانتتاتااا شتتناخ ستتینما هتتالیوادا
ستتتینما ستتتگطها ادبیتتتاف ا ستتتاادها اماستتتِ ا مگتتتِا نقتتتم رمتتتان در شتتتک تیتتتا
نشتتانه شناستتِ ا ستتمن هتتا در ستتینماا ا

تتتاد ا جاماتتتها

تتانه ا استتطوره در ستتینما ا نقتتم آن در اهنتتت ستتاز ا ستتینما

شاقِ ا ایاانِ
 -مورتتولاف ا م تتائ مابتتوف بتته یتتا م تتاز (نقتتم تتتاد

آزاد ا اللتتاف در پیشتتا

اجامتتالِا راه

ان از ک تم ا کتار از ایتق یتا م تاز ا صتا یا یتا م تاز بتا راابتط اجامتالِا قتوانین ا مقتاراف
االی در یا م از ا گالم ها ا اص ها باز ها رایانه ا ا
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 اشتتایات ا بیکتتار (ارتتای بیکتتار در استتاان هتتا کشتتورا ص ابتته زی تتاه (هتتا آن گتته کتته در تتوتزنتت تِ ص ابتته کتتاده استت یتتا باآینتت ص تتارب کارآ اینتتان مو تتقا راه انتت از ک تتم ا کارهتتا کوگتتشا
رابطه دانشگاه ا صنا ا رابطه بیکار ا سایا آسیم ها اجامالِ ا
 -مهتتاجاف بتته ختتارج از کشتتور ( ارتتای

تتاار می هتتا ا لوامتت متتو ا بتتا آنا ب تتااها الزم بتتاا

بازتشتت نانگتتانا میتت ان مو قیتت بنیتتاد مگتتِ نانگتتانا ستتط زنتت تِ ایاانیتتان در کشتتورها دیگتتاا آینتت ه
کشور از نسا صاکیم نانگانِ ا
 -آزاد ا انتتواو آن (نقتتم صکثتتا آرا در پیشتتا

اجامتتالِا میتت اده آزاد در غتتابا رابطتته تونتتتاتونِ

کتتا ا آزاد سیاستتِا رابطتته تونتتاتونِ ستتنش زنتت تِ ا آزاد اجامتتالِا آزاد سیاستتِ ا اجامتتالِ از
دی تاه اسالم ا
 نستتام بانکتت ار در ایتتاان (نستتام بانکتت اردی ت تاه استتاصی دانشتتگاها نستتام بانک ت ار
االین اقالاد ا نسام بانک ار

اگتتِ از دیتت تاه م اهتت ین بتت ر ا نستتام بانکتت ار

اگتتِ از دی ت تاه م تتئولین دال ت ا نستتام بانک ت ار

اگتتِ از

اگتتِ از دی ت تاه

اگِ از دی تاه مادم ا

 متادم ستتاالر (صورتتی مفهتتومِ دموکااستتِ یتتا متادم ستتاالر ا انتتواو آنا گی تتاِ متتادم ستتاالر دینتتِا نیوه صیقتق آنا م ایتا ا ماایتم دموکااستِ بته لنتوان یتش نستام سیاستِا جایگتاه اقگیت هتا در نستام هتا
دموکااصیشا ارزیابِ مادم ساالر در جمهور اسالمِ ایاان ا
 استتاقالت مگتتِ (صورتتی مفهتتومِ انتتواو استتاقالت سیاستتِا اقالتتاد ا اهنگتتِا رابطتته استتاقالت مگتتِکشورها بتا ااینت جهتانِ شت نا نقتم اقالتاد مقتااماِ در ارصقتا استاقالت مگتِا ارزیتابِ استاقالت مگتِ در
جمهتتور استتالمِ ایتتاانا ارزیتتابِ راابتتط ختتارجِ داره هتتا مااگ ت

ریاس ت جمهتتور بتتا استتام اص ت

اساقالت مگِ ا
 -نسام ستگطه جهتانِ (صاایت

نستام ستگطه ا ستیا صیییتااف نستام ستگطه جهتانِ در ست ه هتا اخیتاا رایکتاد

جمهتتور استتالمِ ایتتاان در باابتتا نستتام ستتگطها رایکتتاد جهتتان استتالم در باابتتا نستتام س تگطها آین ت ه نستتام
سگطه جهانِ ا
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