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مجری طرح :دفتز داًشىذُ پزستاری ٍ هاهایی
عنوان طرح:

پیادُرٍی در هاُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتاب ٍ وتابخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی علوی فزٌّگی 

فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
عاللِ هٌذ ساسی داًشجَیاى بِ هطالعِ ٍ وتاب خَاًی
تزٍیج فزٌّگ وتاب خَاًی ٍ آشٌایی داًشجَیاى با ًَیسٌذگاى هطزح داخلی
آشٌایی داًشجَیاى با ساسهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی
خالصه طرح :
هصطفی هستَر را شایذ بتَاى ًَیسٌذُای داًست وِ در آثار اٍ لبل اس ّز چیش حضَر “اًذیشِ” را هیبیٌین .بِ عبارتی داستاىّا ٍ
شخصیتّای هستَر سزشار اس اًذیشِاًذ .شخصیتّای داستاىّای وَتاُ ٍ بلٌذ هستَر عالٍُ بز ایٌىِ هاًٌذ ّوِ اًساىّا تاثیز گزفتِ ٍ
رشذ وزدُ در هحیط اطزاف خَد هیباشٌذّ ،ز وذام دارای یه فلسفِ ّستٌذ .اها ایي فلسفِ ٍ اًذیشِ باعث ًوی شَد وِ خَاًٌذُ با
اثزی سخٌزاى ٍ فلسفِ سدُ هَاجِ باشذٍ .ی ًخستیي وتاب خَد را در سال  13۱۱با ًام «عشك رٍی پیادُرٍ» شاهل  12داستاى وَتاُ
بِ چاپ رساًذ .اس دیگز آثار اٍ هیتَاى بِ «رٍی هاُ خذاًٍذ را ببَس»« ،چٌذ رٍایت هعتبز»« ،استخَاىّای خَن ٍ دستّای جذاهی»،
«حىایت عشمی بی لاف ،بی شیي ،بی ًمطِ»«،هي داًای ول ّستن»« ،هي گٌجشه ًیستن»« ،تْزاى در بعذاسظْز»« ،سیز ًَر ون»،
«عشك ٍ چیشّای دیگز» ٍ «پزسِ در حَالی سًذگی» اشارُ وزد .بزگشیذُ بْتزیي رهاى سالّای  ۰0 ٍ ۱۷جشٌَارُ للن سریي بزای رهاى
«رٍی هاُ خذاًٍذ را ببَس» ،بزگشیذُ بْتزیي رهاى سال  13۰2جایشُ ادبی اصفْاى بزای رهاى «استخَاى خَن ٍ دستّای جذاهی» ٍ
بزًذُ لَح تمذیز اس ًخستیي هسابمِ داستاىًَیسی صادق ّذایت اس جولِ افتخارات هصطفی هستَر است .بِ هٌاسبت ّفتِ وتاب ٍ
وتابخَاًی ٍ بِ بْاًِ چاپ وتاب جذیذ هصطفی هستَر ،بزآى شذین ًشست سخٌزاًی با حضَر مصطفی مستور (ًَیسٌذُ وتاب) بِ
ّوزاُ بزًاهِ جشي اهضا وتاب بزگشار وٌین.
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