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هساتمِ کتاتخَاًی سٍضٌا

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
ضخصیت ضٌاسی دٍ ًفش اص ًضدیکتشیي اطشافیاى اهام حسیي(ع) ٍ ًمططاى دس ایجاد ٍ اداهِ لیام حضشت ٍ یاساًطاى ٍ ضٌاسایی لیام آى حضشت
تشٍیج فشٌّگ کتات خَاًی علی الخصَظ کتة عاضَسایی دس هیاى داًطجَیاى داًطگاُ علَم پضضکی هطْذ
آضٌایی تیطتش داًطجَیاى تا دفتش داًطکذُ پضضکی ٍ آغاص تِ کاس هجذد دفتش
خالصه طرح :
دس ساستای لیام اهام حسیي(ع) ٍ اداهِ ًْضت آى حضشت عَاهل صیاد ٍ افشاد صیادی تالش ٍ کَضص کشدًذ تا ایي حواسِ تضسگ دس طَل تااسیخ سلان
خَسد .خَضثختاًِ ایي لیام تضسگ ٍ اّذاف آى حضشت ٍ ضخصیت ٍاالی اهام حسیي(ع) دس کتاب ّاً ،طشیات ،فیلن ّا ٍ سشیال ّا ،ساخٌشاًی ّااٍ ،
سایش سساًِ ّای جاسی تِ خَتی تفسیش ٍ تحلیل ٍ ًطاى دادُ ضذُ است .اها دس صهیٌِ یاساى ٍ عَاهل ٍ افشاد صهیٌِ ساص ایي حشکت عظین سخي تسیاس
ٍ اطالع سساًی هَثش تسیاس کن.
ّوچٌیي تا تَجِ تِ آهاس هَجَد ًیض هتاسفاًِ چٌذیست فشٌّگ کتاب ٍ کتاتخَاًی علی الخصَظ دس تیي لطش فشّیختِ ٍ اًذیطوٌذ داًطجَ ٍ اساتیذ
هحتشم تسیاس کوشًگ ضذُ است ٍ ًیاص است تشًاهِ ّای فعال ٍ پَیا ٍ اًگیضُ دٌّذُ ای تشای هطالعِ سایش کتة غیشدسسی ٍجَد داضتِ تاضذ تاا تْاًاِ
ای تاضذ تشای تْثَد سشاًِ هطالعِ دس سطَح داًطگاّی ٍ ّوچٌیي افضایص سطح آگاّی فشٌّگی ٍ هزّثی .تٌاتشایي دس ایي تشًاهِ ،ها لصاذ داسیان اص
طشیك یک هساتمِ کتاتخَاًی پَیا تِ هٌاسثت ایام استعیي اهام حسیي(ع) ٍ ضْذای کشتال ٍ ّوچٌیي ضْادت اهام حسي هجتثی ،تشادس تضسگَاسضاى ،تِ
ضٌاسایی ضخصیت اهام حسي هجتثی(ع) ،حضشت عثاس(ع) ٍ پاسخ گَیی تِ سَاالت ٍ ضثْات هَجَد دس ساتطِ تاا عاضاَسا ٍ عاضاَسانیاى تپاشداصین.
ضشح تشًاهِ تِ ایي صَست است کِ سِ کتاب فشات حیات(پشسص ٍ پاسخ ّایی پیشاهَى ًْضت عاضَسا  ،سخٌاى اهام خویٌی سُ  ،آیت اهلل خاهٌِ ای ٍ
آیت اهلل طثاطثایی) ،سمای آب ٍ ادب (ًَضتِ سیذهْذی ضجاعی دس ساتطِ تا حضشت عثاس) ٍ حاء سیي ًَى (ًَضتِ سیذعلی ضاجاعی دس ساتطاِ تاا
اهام حسي) تشای ایي هساتمِ دس ًظش گشفتین .داًطجَیاى حضَسی یا اص طشیك تلگشام ثثت ًام کشدُ ٍ هی تَاًٌاذ کتااب سا تاا تخفیا اص دفتاش جْااد
پضضکی دسیافت کٌٌذ .تا فاصلِ  11سٍص اص ثثت ًام اسصیاتی تِ صَست حضَسی ٍ دس تاالس داًطکذُ پضضکی اًجام هی ضَد .تشای ّش کتاب حاذٍد  11تاا
 20سَال تِ صَست تستی ٍ تطشیحی هذ ًظش است .داًطجَیاى تشاساس تعذاد کتاب تیطتشی کِ هطالعِ کشدُ اًذ ٍ تعذاد سَاالت صاحیح تاشی کاِ
پاسخ دادُ اًذ ستثِ تٌذی هی ضًَذ ٍ ّش هحذٍدُ اهتیاصّ ،ذیِ هخصَظ تِ خاَد داسد (اهتیااص پاساخ دّای کاهال تاِ ساَاالت ّاش ساِ کتااب 20
دسًظشگشفتي گشفتِ ضذُ است) .تشگضیذگاى ایي هساتمِ دس جطي سٍص داًطجَ (دس اٍاسط آرسهاُ) تمذیش خَاٌّذ ضذ .دس کٌاس ایي هساتمِ یک هسااتمِ
چکیذُ ًَیسی خَاّین داضت ٍ دس پایاى چکیذُ تشتش اص ّش کتاب هَسد تمذیش لشاس هی گیشد.
جَایض هساتمِ ًیض تذیي صَست است کِ تِ تشگضیذُ تشیي فشد تِ عٌَاى ًفش اٍل یک کاست ّذیِ  100.000تَهاًی ،تِ سِ ًفش اص افشادی کِ اهتیاص تایي
 20-00کسة کشدُ اًذ تِ لیذ لشعِ یک کاست ّذیِ  00.000تَهاًی ،تِ سِ ًفش اص افشادی کِ اهتیاص تیي  00-10کسة کشدُ اًذ تِ لیاذ لشعاِ یاک
کاست ّذیِ  10.000تَهاًی ،تِ سِ ًفش اص افشادی کِ اهتیاص تیي  10-20کسة کشدُ اًذ تِ لیذ لشعِ یک کاست ّذیِ  21.000تَهاًی ٍ تِ سِ چکیذُ
تشتش ّش کتاب یک کاست ّذیِ  10.000تَهاًی دادُ خَاّذ ضذ.
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