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        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ       گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 یگبُ شعز ًیوبیی در ادثیبت فبرسیثزرسی آثبر ًیوب یَشیج ٍ ثزرسی جبی اس ًیوب یَشیج در سادرٍس ایشبى ٍ یبد

 اشعبر خَدشبى شایجبد فزصتی ثزای داًشجَیبى عالقِ هٌذ ثزای خَاً
 

 : خالصه طرح

ًیوب  است. َ فبرسیشعز ًبًگذار است. ٍی ثٌی شعز ًَی فبرسیشبعز هعبصز ایزاًی ٍ هلقت ثِ پذر ، علی اسفٌذیبری هشَْر ثِ ًیوب یَشیج

اًقالثی ثِ پب کزد. ًیوب آگبّبًِ توبم  ،ثَد، در فضبی راکذ شعز ایزاى ز ًَ فبرسیشعیَشیج ثب هجوَعِ تأثیزگذار افسبًِ، کِ هبًیفست 

ّبی  توبم جزیبى ثَد. خَیش ًْبدُ عٌَاًی ثَد کِ خَدِ ًیوب ثز ٌّز شعز ًَثٌیبدّب ٍ سبختبرّبی شعز کْي فبرسی را ثِ چبلش کشیذ. 

اصلی شعز هعبصز فبرسی ٍاهذار ایي اًقالة ٍ تحَلی ّستٌذ کِ ًیوب ًَآٍر آى ثَد. ثسیبری اس شبعزاى ٍ هٌتقذاى هعبصز، اشعبر ًیوب را 

ثزرسی  ثِ هٌظَرٍ ثب تَجِ ثِ فزارسیذى سادرٍس ًیوب یَشیج  داًٌذ. پبیِ شبعزاى سوجَلیست ثٌبم جْبى هی داًٌذ ٍ اٍ را ّن ًوبدیي هی

ٍ صبحت آثبر )شبعز در سجک شعز ًَ )سپیذ(،  الهی اهریمحمدباقر کثب حضَر  یًشست ادثدر ًظز دارین  ثیشتز جبیگبُ ایي شبعز،

ٍ جبیگبُ ًیوب در ادثیبت ٍ ّوچٌیي ثِ ثزرسی اشعبر ًیوب ثِ عٌَاى سخٌزاى ( ثزگشار کٌین تب «عبقجت ثگَ هگَ»ٍ  «دلقک در ثبراى»

اشعبر سزٍدُ خَدشبى  آیذ تب اشعبر ًیوب ٍ یب هٌذ دعَت ثِ عول هی تَضیحبتی اس سجک شعزی ًیوب ثپزداسًذ. ّوچٌیي اس داًشجَیبى عالقِ

 را ثخَاًٌذ. 
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