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 موضوعات کرسی های آزاد اندیشیو تصویب  بررسی  

 ًام هذرسِ پیطٌْاد دٌّذُ ًام ضْر هَضَع پیطٌْادی ردیف
تاریخ 

 تررسی

 ًتیجِ

ص
ت

َ
ضذ

ة 
ی

ة 
َی

ص
م ت

عذ
 

1  
 ٍ ّا آسیة پسر ٍ دختر رٍاتظ حذٍد  

                                                      راّىارّا
 *  26/1/93 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى

 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى داًطگاُ در جٌسیتی تفىیه  2
26/1/93  

*  

هماٍهتی التصاد راّىارّای  3 26/1/93 ًرجسیِ سیرجاى    * 

جاهعِ در عالق افسایص علل  4 26/1/93 ًرجسیِ سیرجاى   *  

خاًَادگی رٍاتظ  5 26/1/93 ًرجسیِ سیرجاى    * 

6  
 تا حجاب ارتثاط ٍ لرآى در حجاب جایگاُ

اخاللی رضذ  
 ًرجسیِ سیرجاى

26/1/93  
 * 

 رفسٌجاى رٍایات ٍ آیات در ترتر اًتخاب هالن  7
 3ٍ 2سغح  (س)وثری زیٌة

 هطتروا

26/1/93  

*  

26/1/93 (س)السّراء فاعوِ تن  ی آىّا تایذّا ٍ  ضایذ علثگی، زی  8  *  

9  
         فرزًذاى اخاللی ترتیت در ٍالذیي ًمص

                             
 (س)السّراء فاعوِ تن

26/1/93  
 * 

فرزًذ ترتیت در تٌثیِ ٍ تطَیك تاثیر -  10 26/1/93 (س)السّراء فاعوِ تن    * 

خاًَادُ تٌیاى تسلسل در هاَّارُ ًمص  11 26/1/93 (س)السّراء فاعوِ تن    * 

26/1/93 فاعویِ تردسیر                            اجتواعی ّای آسیة واّص ٍ حجاب ًمص  12   * 

26/1/93 فاعویِ تردسیر حجاب فَایذ ٍ آثار  13   * 

26/1/93 فاعویِ تردسیر پَضص تا حجاب تفاٍت تررسی  14   * 

26/1/93 فاعویِ تردسیر لرآى در ترتر ترحجاب جلثاب تغثیك  15  *  



6پیوست   

 

16  
اسالهی زًذگی سثه در هاَّارُ تاثیرات

  
 الثتَل السّراء فاعوِ وطىَئیِ

26/1/93 * تا  

تغییر ٍ 

 اصالح

* 

17  
                   

 ترتیت در هجازی فضای ّای پیاهذ ٍ آثار

 فرزًذاى
 فاعویِ تیاض

26/1/93  

 * 

ضیعِ جاهعِ در آٍری فرزًذ ضرٍرت  18 26/1/93 فاعویِ تیاض   *  

19  
 در ًَ ّای فٌاٍری هٌفی ٍ هثثت اثرات -

دیٌی خاًَادّای  
 فاعویِ تیاض

26/1/93  
 * 

20  
 التصاد فرٌّگ در خاًَادُ ًمص 

 هماٍهتی
 فاعویِ زرًذ

26/1/93  
*  

 *  11/3/93 (س) السّراء  ضْذاد جَاًاى تا عالب ارتثاط ّای ضیَُ  21

 *  11/3/93 (س) السّراء  ضْذاد جوعی ارتثاط ٍسایل از استفادُ فرٌّگ  22

23  
 خَاستگاری، آضٌایی، همذهات،) ازدٍاج

 ازدٍاج ٍ عمذ ًاهسدی،
  11/3/93 (س) السّراء  ضْذاد

هَضَع *

دیگری 

پیطٌْاد 

 ضذ.

 *  11/3/93 فاعویِ ریگاى (هاَّارُ)خاًَادُ در ّا رساًِ هٌفی تاثیر  24

  * 11/3/93 فاعویِ ریگاى ازدٍاج از لثل رٍاتظ ٍ جَاًاى  25

  * 11/3/93 فاعویِ ریگاى اًحرافی عمایذ تِ ضیعیاى تعضی گرایص دلیل  26

27  
 حضرت داستاى در زًذگی ّای هْارتتررسی 

 در لرآى هَسی
 *  25/12/93 ریحاًِ الٌثی)س( رفسٌجاى

28  

 اهام للة حضَر عذم ضثِْ تررسی ٍ ًمذ

 در زوات پرداخت ٌّگام ٍالیت آیِ در( ع)علی

 روَع

 *  25/12/93 ریحاًِ الٌثی)س( رفسٌجاى

 *  25/12/93 ریحاًِ الٌثی)س( رفسٌجاى لرآى در ترتیت آیات تررسی  29

30  

ًمص زًاى در دفاع همذس ٍ همایسِ آى تا 

ٍظیفِ زًاى اهرٍز در حفظ  اّذاف ٍ آرهاى 

 ضْذا 

 *  25/12/93 حضرت فاعوِ )س( رفسٌجاى

  * 25/12/93 هعصَهیِ فْرج هاَّارُ ّای آسیة تا هماتلِ راّىارّای  31

  * 25/12/93 فاعوِ السّراء الثتَل )س( وطىَئیِ عالب حجاب حذٍد  32
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  * 25/12/93 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى خاًَادُ سٌگر ٍ هجازی فضای  33

  * 25/12/93 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى ازدٍاج سي افسایص ٍ دختراى تحصیل  34

 *  25/12/93 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى پژٍّص در ًمذ ویفیت  35

 *  25/12/93 فاعویِ عالی آهَزش هَسسِ  ورهاى درازدٍاج وفَیت  36

37  
 ًْی ٍ هعرٍف تِ اهر ضرٍرت عذم یا ضرٍرت

 جاهعِ در هٌىر از
 رفسٌجاى

 2ٍ3سغح  (س)وثری زیٌة

 هطتروا
25/12/93 *  

 

 


