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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 79
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی ساصهاى داًطجَیاى
عنوان طرح:

کَدک ٍ ضاٌّاهِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

ػلن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
گستشش فشٌّگ ٍ ادب فاسسی ٍ آضٌایی داًطجَیاى ٍ ػوَم هشدم هطْذ تا حکین اتَالقاسن فشدٍسی
خالصه طرح :
ًظش تِ تشگضاسی هَفق ّوایص ّای تضسگذاضت حکین اتَالقاسن فشدٍسی تا ّوکااسی تٌیااد فشدٍسای دس ساا ّاای گزضاتِ ٍ اساتقثا
داًطجَیاى هطْذ اص ایي تشًاهِ ،اهسا ًیض دس ًظش داسین تا تا سایضًی ّای اًجام ضذُ تا تٌیاد فشدٍسی ،دس طشحی هطتشک تشای پاسذاضات
جایگاُ فشدٍسی دس ضؼش فاسسی قذهی تشداسین .ضیَُ اجشایی طشح هاًٌذ سالْای گزضتِ تا سخٌشاًی ٍ اسائِ هقاالت اساتیذ تشجستِ صتاى ٍ
ادتیات فاسسی دس تیاى ٍیژگی ّای ضؼش فشدٍسی ٍ تاثیشات آى تش کَدکاى خَاّذ تَد .سخٌشاًاى هَسد ًظش دس ایي طشح تِ ضشح ریل های
تاضٌذ :
دکتر جالل خبلقی مطلق (عضو هیئت علمی دانشگبه هبمبورگ) متولد  ۳۱۳۱در تهران
هْنتشیي دستاٍسد جال خالقی هطلق ،تصحیح ضاٌّاهِ فشدٍسی است دس ّطت دفتش کِ طی سا ّای  ۶۶۱۱تا  ۶۶۳۱هٌتطش گشدیذ.
دکتر قدمعلی سرامی (عضو هیئت علمی دانشگبه آزاد اسالمی زنجبن) متولد  ۳۱3۱در رامهرمس
یکی اص پٌج پژٍّطگش تشتش حَصُ ضاٌّاهِ ٍ ًَیسٌذُ کتاب ّای اص سًگ گل تا سًج خاس ،ضیشیي تش اص پشٍاص ،اص ّشگض تا ّویطِ ،اص خاک تا افالک ٍ ...
دکتر عببس خیرآببدی (عضو هیئت علمی دانشگبه آزاد اسالمی تربت حیدریه)

ضایاى رکش است پخص کلیپی تا هَضَع فشدٍسی ،اجشای هَسیقی سٌتی ٍ هطشح ًوَدى جذیذتشیي پاژٍّص ّاای هاشتثا تاا کاَدک ٍ
ضاٌّاهِ اص دیگش تخص ّای ایي ّوایص خَاٌّذ تَد .ضایاى رکش است احتواال اص قطة ػلوی فشدٍسی ضٌاسای داًطاکذُ ادتیاات ًیاض دس
تشگضاسی ایي طشح کوک گشفتِ خَاّذ ضذ.

زمان اجرا :

79/4/42

مکان اجرا :

تاالس فشدٍسی هجتوغ دکتش ػلی ضشیؼتی

