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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًشکذُ علَم
عنوان طرح:

ًقذ ٍ تزرسی کتاب رّش

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
تزٍیج فزٌّگ کتاتخَاًی اس طزیق آشٌایی تا ادتیات داستاًی
هطزح کزدى دغذغِ ّای اجتواعی فزٌّگی در قالة ًقذ داستاى
خالصه طرح :
رضاا اهیزخااًی ًَیدااٌذُ ای صاابة ًااام در عزصاِ ادتیاات داسااتاًی اسات اٍ تاایش اس  02ساا اسات کااِ تاِ کااار ًَیداٌذگی هاای
پزداسد اهیزخااًی در ایاي هاذت  20کتااب در قالاة ّاای رهااىس داساتاى تلٌاذس هدوَعاِ داساتاىس هدوَعاِ هقاامت ٍ سا زًاهِ تاِ
چاااج رساااًذُ اساات اٍ در ایااي سااا ّااا جااَایش هتدااذدی را کدااة کاازدُ اساات کااِ اس آى جولااِ هاای تااَاى تااِ تزگشیااذُ شااذى در
جشااٌَارُ آرااار  02سااا دفاااع هقااذخس اًتخاااب تااِ عٌااَاى ًَیدااٌذُ یکاای اس  3کتاااب تزگشیااذُ هٌتقااذاى هطثَعااات در سااا 97س
تزگشیذُ شذى در تخش داساتاى تیدات ٍ یکوایي جشاٌَارُ کتااب فکاب ٍ کداة جاایشُ ادتای جا آ ابواذ اشاارُ کازد تد ای
اس هٌتقذاى اٍ را ًَیدٌذُ ای صابة سثک ٍ خ ق هی داًٌذ
تاسُ تازیي رهااى اهیزخااًی "رّاش" ًاام دارد کاِ تْواي هااُ  ٍ 79تداذ اس  5ساا اس اًتشاار کتااب قثلای اٍ اس ساَی ًشاز افاق تاِ
چاج رسایذ اس جشاي اه اای ایاي اراز در  27تْواي  2379اساتقثا غاافلگیز کٌٌاذُ ای صاَرت گزفاتس تاِ گًَاِ ای کاِ صا ی اس
هخاطثاى کتااب در پیاادُ رٍی خیاتااى اًقا ب تْازاى ایدااد شاذ تداذادی اس هٌتقاذیي ٍ ّو ٌایي ٍسیاز فزٌّاگ ٍ ارشااد اسا هی
ایي هاجزا را ات اقی خَب ٍ ًَیذتخش در عزصِ کتاتخَاًی ارسیاتی کزدًذ
رضااا اهیزخاااًی در رهاااى رّااش هَضااَع تَساادِ شااْزی را دسااتوایِ قاازار دادُ ٍ تاااریزات آى را تااز عزصااِ ّااای سًااذگی اًداااى
هداصز در قالة داستاى سٍجی هدوار در تْزاى اهزٍس تِ تکَیز هی کشذ
با پس اس گذشت  3هاُ اس اًتشاار ایاي رهااى ٍ تایش اس  22تاار تدذیاذ چااج آى تاز آى شاذین تاا جلداِ ًقاذ ٍ تزرسای ایاي اراز
را تا ب اَر ًَیداٌذ ُ در داًشاگاُ علاَم پششاکی هشاْذ تزگاشار کٌاین ایاي طازح تاا ّوکااری پاَیش هطالدااتی پزٍاًاِ تزگاشار های
شَد در ایي تزًاهِ داًشدَیاى دیذگاُ ّای خَد را درتارُ کتاب تیاى هی کٌٌذ ٍ تِ تحث ٍ گ تگَ تا ًَیدٌذُ ارز هیپزداسًذ

زمان اجرا :

79/0/05

مکان اجرا :

تامر اهام رضا (ع) داًشکذُ پششکی

