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 خّسات ٞفتٍی ٘مذ وتاب عنوان طرح:

 

        اختٕاعت ٚ سیاس                     ػّٓ ٚ ا٘ذیشٝ          وتاب ٚ وتاتخٛا٘ی             لشآٖ ٚ دیٗ       سرفصل فعالیت:

  فٛق تش٘أٝ       ٌشدشٍشی ػّٕی فشٍٞٙی            ٔحشٚٔیت صدایی              ٞٙش ٚ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 آشٙایی تا سٚش ٞای ٘مذ ادتی آثاسٚ  تشٚیح فشًٞٙ ٔطاِؼٝ

 ٚ ػضٌٛیشیدس تشْ خذیذ ششٚع فؼاِیت دفتش 
 

 : خالصه طرح

ٖ       شٙاساٖ، الٛاْ ٚ ّّٔ ٝ ٌفتٝ اوثش خأؼٝت  سٚاج تیشاتشی داشاتٝ اسات،    ی وٝ تاا ٔطاِؼاٝ ٔاا٘ٛو تاٛدٜ ٚ وتااب ٚ وتااتخٛا٘ی دس ٔیا٘شاا

ٝ        تٛا٘ستٝ ٞاای ٔؼااسو ٚ دساتاٚسدٞای ػإِااٖ ٚ      ا٘ذ فشٍٞٙی ٔا٘ذٌاستش ٚ پٛیاتش اص خاٛد تاٝ خاای تٍزاس٘اذ ٚ ٔیاشان فشٍٞٙای ٚ ٌٙدیٙا

اٞثشدٞاا دس یاه تش٘أاٝ سیاضی  احین فشٍٞٙای، سٚاج فشٞٙاً        یىای اص ٟٕٔتاشیٗ س  . ٞای دیٍش ٔٙتمُ وٙٙذ فشٞیختٍاٖ خٛد سا تٝ ٘سُ

افاشاد   یىایاه دس  یاضٜ اٍ٘ یدادٔٙاتغ ٚ ا یٗوشدٖ ٚ تأ یٔشدٔ ی،فشًٞٙ وتاتخٛا٘ یحتشٚ یاص ساٜ ٞا یىیتاِطثغ  .توتاتخٛا٘ی ٚ ٔطاِؼٝ اس

خّسات ٘مذ ٚ ٔؼشفی وتاب دا٘شدٛیاٖ سا تاٝ  خٛاتٍاٜ فدش دس ساستای اٞذاو فشٍٞٙی خٛد دس ٘ظش داسد تا تا تشٌضاسی سّسّٝ  ٝ است.خأؼ

تشای ایٗ ٔٙظٛس طی  حثت ٞا ٚ ٕٞاٍٞٙی ٞای ا٘دااْ ٌشفتاٝ    ایٗ ٟٔٓ تشٛیك وشدٜ ٚ فشًٞٙ ٔطاِؼٝ سا دس فضای خٛاتٍاٜ تشٚیح ٕ٘ایذ.

سا یشیت خّساات  ٔساوِٛیت ٔاذ   (ٚ ٘ٛیسٙذٜ ٚ ٔٙتمذ داسٙاٖ ٞای وٛتاٜسشٙاسی ادتیات دا٘شدٛی وا) ابوالفضل مالیجردیخٙاب آلای 

طاٛس  ٝ ای اص سٚ٘ذ ٘مذ ادتی تاشای آشاٙایی دا٘شادٛیاٖ تاا  سٚش ٘ماذ تا       ا٘ذ ٚ لشاس است دس اتتذای ٞش خّسٝ پس اص اسائٝ طشح ٚاسٜ تٝفپزیش

ٞای ٔؼشفی شذٜ سا ٔؼشفی ٚ ٘مذ وشدٜ ٚ پس اص آٖ حاضشیٗ خّسٝ ٘مطٝ ٘ظشات ٚ تشداشت ٞای شخصی خٛدشاٖ سا تیااٖ   واستشدی وتاب

ٕٞچٙیٗ لشاس است پس اص ایداد یاه ٌاشٜٚ    خّسٝ تٝ یه خٕغ تٙذی وّی ٔتٙاسة تا اٞذاو خّسٝ دست پیذا وٙٙذ. دس پایاٖ ٞش ٚ وٙٙذ

لثُ اص خّساات دس ٌاشٜٚ ٌزاشاتٝ     ،تٍّشأی تشای ششوت وٙٙذٌاٖ فایُ ٞای  ٛتی وتاب ٞای ٔختّف ٔٗ خّٕٝ وتاب ٞای ٔؼشفی شذٜ

ٟاا  وتات آٔادٌی رٞٙی تیشتشی داشتٝ تاشٙذ ٚ پس اص پایاٖ خّسات تٝ تثادَ ایذٜ دس ٔٛسد سایشضا تطٛس سایٍاٖ اص آٖ تٟشٜ تشدٜ، شٛد تا اػ

روش است آلای ٔالیدشدی اص دا٘شدٛیاٖ سٚشٗ دَ خٛاتٍااٞی تاٛدٜ ٚ ٔساوَٛ آٔٛصشای وااٖ٘ٛ تاان       ٝ الصْ ت دس فضای ٔداصی تپشداص٘ذ.

)تضسي  چشمهایش)ٔحٕٛد دِٚت آتادی(،  جای خالی سلوچ :تاشٙذ تذیٗ ششح ٔیشای اسائٝ ٚ ٘مذ ا٘تخاب ت ٞای ٔٙتخة وتاب تاشذ. ٔی

 احٕذ(  )خالَ آَ مدیر مدرسه)ٔحٕذػّی خٕاِضادٜ( ٚ  فارسی شکر استػّٛی(، 
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