
 ثِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خزد

   
   ... 

 

 

 

 
 

 طْذهعلوی کبرثزدی هزکش  دفتز مجری طرح:

 

 ّفتِ ّبی دٍستی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ٍ ایجبد هحفلی دٍستبًِ ٍ گزم جْت دٍستی ثیطتز ثب کتبة جذة عالقوٌذاى ثِ فزٌّگ کتبة ٍ کتبة خَاًی

 عزفی ًَیسٌذُ ّب ٍ ًقذ ٍ هعزفی آثبر آًْبهعزفی کتبة ّبی ارسضوٌذ ٍ ثزتز تبریخ  ّوچٌیي ه
 

  : خالصه طرح

داًدین.   کس پَضیذُ ًیست. کتبة یکی اس ارسضوٌذتزیي اضیبء پیزاهَى هبست کِ غبلجب قدذر آى را ًودی   خَاًی ثز ّیچ اّویت کتبة ٍ کتبة

ٍ تکٌَلدَسی ثسدیبر را دت در دسدتز      کتبة ثب تَجِ ثِ دیگز اضیبء ارسضوٌذ ّشیٌدِ ثسدیبر کودی دارد ٍ ثدب تَجدِ ثدِ پیطدزفت علدن         

ّب ٍ هبضیٌی ضذى سًذگی ّب، کتبة جبیگبُ ٍیژُ خَد را اس دست  هتبسفبًِ اهزٍسُ ثب تغییز سجک سًذگی اًسبى.گیزد  هٌذاًص قزار هی عالقِ

وک کٌذ ٍاجت عقلدی  خَاًی ک ضَد. ثب ایي ٍضعیت ّز فعبلیتی کِ ثِ گستزش فزٌّگ کتبة ٍ کتبة تز هی دادُ است ٍ رٍس ثِ رٍس هٌشٍی

است. در ًظز است ثب ثزگشاری ًطست ّبی هعزفی ٍ ًقذ کتبة ّبی ثزتز تبریخ قذهی در جْت ثبسگطت کتبة ثدِ جبیگدبُ ایدلی خدَد در     

در قبلدت کتدبة خدَاًی،     ٍ ّز ّفتِ ثِ یَرت دٍ جلسِ یک سبعتِ 69ّفتِ در طَل پبییش  2ثِ هذت  سًذگی رٍسهزُ ثزدارین . ایي ثزًبهِ

ّوچٌیي در کٌبر ایي ثزًبهِ  ثزرسی اثز، هعزفی ًَیسٌذُ ٍ آثبر دیگز ًَیسٌذُ در هحل هزکش علوی کبرثزدی هطْذ ثزگشار هی ضَد .ًقذ ٍ 

جْت افشایص اًگیشُ کتبثخَاًی در هخبطجیي یک هسبثقِ ّن هی تَاًذ ثزًبهِ ریشی ضَد. جَایش ّن در ّز هسبثقِ اّذای ّوبى کتدبة ثدِ   

بة ّبی هعزفی ضذُ اّذا هی ضَد. هسبثقِ ثِ ضذ، ٍ در ًْبیت ثِ ثْتزیي ًقذ هجوَعِ جلسبت یک کتبة خبرج اس کتًفز اٍل هسبثقِ هی ثب

ایي یَرت است کِ اس رٍس هعزفی کتبة تب جلسِ ثعذ فزیتی ثِ عالقِ هٌذاى دادُ هی ضَد تب ًقذی درثبرُ آًچِ در جلسِ هعزفدی کتدبة   

تدِ، کتدبثی کدِ ثدزای     درثبرُ آى کتبة گفتِ ضذُ را ثِ دفتز سبسهبى در هزکش علوی کبرثزدی تحَیل دٌّذ ٍ ثِ ثْتدزیي ًقدذ یدَرت گزف   

، اّذا هی ضَد. ّوچٌیي ّز ّفتِ در یَرت اهکبى ٍ قجَل دعدَت اس ًَیسدٌذگبى ثزجسدتِ اسدتبى     هسبثقِ کتبة خَاًی هعزفی هی گزدد

 دعَت ثِ عول هی آیذ، تب در هحفل هعزفی کتبة ثِ عٌَاى هْوبى  ضَر یبثٌذ تب ثتدَاى جلسدِ ای ثدب ثدبر علودی ثدبرتزی ثزگدشار ًودَد.        

 ی کِ در پبییش تَسط دفتز سبسهبى داًطجَیبى هزکش علوی کبرثزدی هطْذ هعزفی خَاٌّذ ضذ عجبرتٌذ اس :کتبثْبی

 تزجوِ ایزج پشضک ساد ،ًَضتِ آى هبری سلیٌکَ، کتاب دزیره

 تزجوِ ضجٌن اقجبل سادُ ز،ًَضتِ جی دی سلیٌج ،کتاب ناطور دشت

  جیجی تزجوِ سزٍش ،ًَضتِ رٍهي گبری ،کتاب خداحافظ گاری کوپر

 تزجوِ هْزی آّی ،ًَضتِ فئَدٍر داستبیفسکی ،کتاب جنایات و مکافات
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