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 یستاد هزکش مجری طرح:

 

 «یاىًس» یٌواییاکزاى هستٌذ س عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ          کتاب ٍ کتابخَاًی             لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًاهِ       گزدشگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

هحالت اطزاف حزم بِ  یخیدر بافت تار یشْز یزیتهذاخلِ هذ یٍ هزده یاجتواػ یچالشْا یيتز یادیاس بٌ یکی یٌواییاًؼکاس س

 یاسیٍ س یهشْذ ٍ فؼاالى هذً یپژٍّشگزاى ٍ صاحبٌظزاى هطالؼات شْز
 

 : خالصه طرح

 ینهشْذ لذ یرا اس هحالت ٍ گذرّا یٍ سًذگ یتسال گذشتِ ػوال َّ یستب یدر بافت اطزاف حزم اهام رضا ط یاًِهذاخالت تَسؼِ گزا

ًگاُ  یيا یجِاست. ًت شاى هَاجِ شذُ یاس جولِ گسست حس تؼلك هزدم بِ هحل سًذگ ی،اس آثار اجتواػ یؼیگزفتِ است ٍ با تبؼات ٍس

آى هٌطمِ در جَار حزم  یٍ ػولکزد ییفضا یٍ کارکزدّا یخٍاسطِ اس تار یٍ ب یبز فْن ػلو یاًِهحَر ٍ سَداگزا یِتفَق ًگاُ سزها

 است. یرضَ

هحَر در  یکٍ تکٌ یختِافسار گس یرًٍذ تَسؼِ شْز یيبِ ا یاًتماد یٍ هزدم ًگاراًِ است کِ ًگاّ یٌواییس یهستٌذ «یاىًس» هستٌذ

اثز بِ  یيٍ دٍلت در ا یطزح در شْزدار یزاىهذ یهشْذ ٍ در بافت اطزاف حزم اًذاختِ ٍ اس ًخبگاى، صاحبٌظزاى، هزدم آى هٌطمِ ٍ بزخ

ٍ هجاٍرت  یارتاست کِ بِ بْاًِ س ییها اس ارسشْا یخیتار یفزاهَش یترٍا یاىًظزات شاى هٌؼکس شذُ است. ًس ٍفزاخَر هصاحبِ شذُ 

 ًکزدُ است. یفزٌّگ یهَلفِ ّا یيخَد بِ ا یٌذُآ یافمْا یبزا یشْز هذفَى شذُ است ٍ تَسؼِ تَجْدر بستز 

ٍ  یفؼاالى هذً یبزا با حضَر ػَاهل تْیِ آى هستٌذ یيبا اکزاى ا «ژٍّشکذُ ثاهيپ» یتا با ّوکار ینتَجِ بِ همذهات باال در ًظز گزفت با

هشْذ بِ  یشْز یّا تز اس هسائل ٍ چالش یٌیدر آستاًِ اًتخابات شَرا، در جْت فْن بْتز ٍ ػ ٍ داًشجَیاى ػاللِ هٌذ  یاسیفؼاالى س

 .رینجْاى اسالم گام بزدا یفزٌّگ یتختػٌَاى پا
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