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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هزکشی
عنوان طرح:

اکزاى هستٌذ سیٌوایی «ًسیاى»

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتابخَاًی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
اًؼکاس سیٌوایی یکی اس بٌیادی تزیي چالشْای اجتواػی ٍ هزدهی هذاخلِ هذیزیت شْزی در بافت تاریخی هحالت اطزاف حزم بِ
پژٍّشگزاى ٍ صاحبٌظزاى هطالؼات شْزی هشْذ ٍ فؼاالى هذًی ٍ سیاسی
خالصه طرح :
هذاخالت تَسؼِ گزایاًِ در بافت اطزاف حزم اهام رضا طی بیست سال گذشتِ ػوال َّیت ٍ سًذگی را اس هحالت ٍ گذرّای هشْذ لذین
گزفتِ است ٍ با تبؼات ٍسیؼی اس آثار اجتواػی ،اس جولِ گسست حس تؼلك هزدم بِ هحل سًذگی شاى هَاجِ شذُ استً .تیجِ ایي ًگاُ
تفَق ًگاُ سزهایِ هحَر ٍ سَداگزایاًِ بز فْن ػلوی ٍ بی ٍاسطِ اس تاریخ ٍ کارکزدّای فضایی ٍ ػولکزدی آى هٌطمِ در جَار حزم
رضَی است.
هستٌذ «ًسیاى» هستٌذی سیٌوایی ٍ هزدم ًگاراًِ است کِ ًگاّی اًتمادی بِ ایي رًٍذ تَسؼِ شْزی افسار گسیختِ ٍ تکٌیک هحَر در
هشْذ ٍ در بافت اطزاف حزم اًذاختِ ٍ اس ًخبگاى ،صاحبٌظزاى ،هزدم آى هٌطمِ ٍ بزخی هذیزاى طزح در شْزداری ٍ دٍلت در ایي اثز بِ
فزاخَر هصاحبِ شذُ ٍ ًظزات شاى هٌؼکس شذُ استً .سیاى رٍایت فزاهَشی تاریخی ها اس ارسشْایی است کِ بِ بْاًِ سیارت ٍ هجاٍرت
در بستز شْز هذفَى شذُ است ٍ تَسؼِ تَجْی بزای افمْای آیٌذُ خَد بِ ایي هَلفِ ّای فزٌّگی ًکزدُ است.
با تَجِ بِ همذهات باال در ًظز گزفتین تا با ّوکاری «پژٍّشکذُ ثاهي» با اکزاى ایي هستٌذ با حضَر ػَاهل تْیِ آى بزای فؼاالى هذًی ٍ
فؼاالى سیاسی ٍ داًشجَیاى ػاللِ هٌذ در آستاًِ اًتخابات شَرا ،در جْت فْن بْتز ٍ ػیٌی تز اس هسائل ٍ چالش ّای شْزی هشْذ بِ
ػٌَاى پایتخت فزٌّگی جْاى اسالم گام بزدارین.
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