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مجری طرح :دفتر دا٘طىذ ٜوطاٚرزی
عنوان طرح:

٘یٓ ساعت تا وتاب

سرفصل فعالیت:

دیٗ  ٚلرآٖ

وتاب  ٚوتاتخٛا٘ی

عّٓ  ٚا٘ذیط ٝ

سیاست  ٚاجتٕاع 

ادب ٙٞ ٚر

ٔحرٔٚیت زدایی

ٌردضٍری عّٕی فرٍٙٞی 

فٛق تر٘أ ٝ

اهداف طرح :
آضتی دٚتار ٜدا٘طجٛیاٖ تا وتاب از طریك ارای ٝدا٘طجٛیی آٟ٘ا  ٚتالش در جٟت ترٚیج فرٔ ًٙٞطاِعٝ
ٌفتى ٛپیرأٛٔ ٖٛضٛع وتاب  ٚآضٙایی تیطتر دا٘طجٛیاٖ تا سازٔاٖ دا٘طجٛیاٖ
خالصه طرح :
تا تٛج ٝت ٝپاییٗ تٛدٖ سرا٘ٔ ٝطاِع ٝدر ایراٖ ٘یاز ت ٝاجرای تر٘أٞ ٝایی تا ٔٛضٛع وتاب  ٚوتاتخٛا٘ی احساس ٔی ضٛد .تر٘أٞ ٝایی تا ٔحٛریت ٔعرفی
وتاب  ٚصحثت پیرأ ٖٛآٖ در ایجاد اٍ٘یس ٜترای وتاتخٛا٘ی در تیٗ دا٘طجٛیاٖ تسیار ٔؤثر است .تر ایٗ اساس در پٙج رٚز ٔتٛاِی دا٘طجٛیاٖ داٚطّة
ترای ارائ ٝوتثی را ٔعرفی ورد ٜو ٝت ٝضرح زیر است:
جنایات و هکافات ٘ٛضت ٝفیٛدٚر داستایفسىی تٛسط خا٘ٓ سارا هاشوی فر ارائ ٝخٛاٞذ ضذ.
جٙایت ٔ ٚىافات در تٕاْ تمسیٓتٙذیٞای ادتی جس ٚیىی از د ٜضاٞىار ترتر ادتیات جٟاٖ است .جذاَ خیر  ٚضر در تر ٚ ٖٚدر ٖٚآدٔی  ٚتیرٌیٞای
رٚاٖ آدٔی ،رٚاٖپریطیٞا  ٚدرٌیری ٞای فرد تا خٛد ٔ ٚحیطص درٕ٘ٚای ٝآثار ایٗ ٘ٛیسٙذ ٜتسري رٚس است و ٝایٟٙا در تٟتریٗ ضىُ در ایٗ وتااب
تازتاب یافت ٝاست.
دوست داشتن کسی جایی هنتظرم باشد ٘ٛضت ٝآ٘ا ٌاٚا٘ذا تٛسط خا٘ٓ نیلوفر هنرهند ارایٔ ٝی ضٛد.
ایٗ ٔجٕٛع ٝضأُ دٚازد ٜداستاٖ وٛتا ٜاست .داستاٖ ٞایی و ٝتا ٚجٛد سادٌی تاعث ٔطغِٛیت رٙٞی خٛا٘ٙذٔ ٜی ض٘ٛذ؛ داستاٖ ٞایی و ٝدر سااَ
٘خست ا٘تطار صذ ٞسار ٘سخ ٝدر فرا٘س ٝفرٚش داضت ٝاست  ٚتا و ٖٛٙت 20 ٝزتاٖ ترجٕ ٝضذ ٚ ٜدر فرا٘س ٚ ٝتّژیه چٙاذ جاایسٔ ٜعتثار را تا ٝخاٛد
اختصاظ داد ٜاست.
کارناهک هن ،شاپور اورهسد ٘ٛضت ٝفریذٔ ٖٚجّسی تٛسط خا٘ٓ ویدا حیدر پور ارایٔ ٝی ضٛد.
ایٗ وتاب تر اساس ز٘ذٌی سیاسی ٘ ٚظأی ضاپٛر د ْٚساسا٘ی ت ٝرٚایت خٛدش است
اتاق ٘ٛضت ٝأا دا٘اٞی ٛتٛسط خا٘ٓ عادله حاجی پور ارائٔ ٝی ضٛد.
ایٗ رٔاٖ ٔذت وٕی تعذ از ا٘تطارش ٔٛرد استمثاَ ٌسترد ٜای لرار ٌرفت  ٚجٛایس تسیاری را ٘یس وسة وردٛٔ .فك ضذ ت ٝفٟرست ٟ٘ایی تٛور 2010
را ٜیاتذ  ٚسٞ ٝفت ٝتعذ عٛٙاٖ رٔاٖ ترتر ٘ٛیسٙذٌاٖ راجرز وا٘ادا را از آٖ خٛد وٙذ .از طرفی خیّی زٚد ت ٝصاذر جاذ َٚپرفارٚشتاریٗ وتاابٞاای
٘یٛیٛرن تایٕس را ٜیافت.
کنت هونت کریستو ٘ٛضت ٝاِىسا٘ذر دٔٚا تٛسط خا٘ٓ فرزانه خوش سیرت ارائٔ ٝی ضٛد.
وٙت ٔ٘ٛت وریست ٛیىی از ٔطٟٛرتریٗ آثار والسیه جٟاٖ است .ادٔ٘ٛذ دا٘تس ،دریا٘ٛردی جٛاٖ ،ت ٝخاطر حسادت تذخٛاٞا٘ص ،ساَ ٞای تّخی را
در جسیر ٜای ٚحطتٙان ز٘ذا٘ی ٔی ضٛد  ٚاز عطمص دٚر ٔی افتذ .رٚزی در ز٘ذاٖ راز ٌٙجی در جسیر٘ٛٔ ٜت وریست ٛتار ا ٚفااش ٔای ضاٛد ،أاا اٚ
٘خست تایذ از آٖ ز٘ذاٖ ٔخٛف تٍریسد.

زمان اجرا :

 11آرر تا  22آرر ساعت  12تا 12:30
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ساختٕاٖ تحصیالت تىٕیّی دا٘طىذ ٜوطاٚرزی

