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مجری طرح :کبًَى کتبة ٍ کتبثخَاًی
عنوان طرح:

دٍاسدُ صٌذلی ثزای آشیبًِ اشزاف

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدشگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب سیز تزجوِ آثبر ادثی رٍسیِ در ایزاى
خالصه طرح :
ادثیبت رٍسیِ ثِ دلیل غٌب ٍ پزهبیگی  ،هخبطجبى ٍ ػالقِ هٌذاى سیبدی در ایزاى دارد .ثِ هٌظَر شٌبخت چگًَگی اًتقبل ایي گٌجیٌِ
گزاىهبیِ ثِ کشَرهبى اس اثتذا تب ثِ اکٌَى ،تصوین گزفتین ثب یکی اس هتزجویي ثٌبم حبل حبضز ایزاى دکتر آبتین گلکار (ػضَ ّیئت
ػلوی گزٍُ سثبى ٍ ادثیبت رٍسی داًشگبُ تزثیت هذرس تْزاى) پیزاهَى ادثیبت رٍسیِ ٍ تزجوِ آى در ایزاى ،ثِ ثحث ٍ گفتٍگَ ثپزداسین.
اس هَضَػبت قبثل ثحث در ایي جلسِ آشٌبیی ثیشتز ،ثب ادثیبت رٍسیِ در سبل ّبی اخیز ٍ جزیبى سبسی جذیذ در تزجوِ آثبر ادثی
رٍسیِ در ایزاى استّ .نچٌیي گفتٍگَیی پیزاهَى رهبى تبسُ تزجوِ شذُ «دٍاسدُ صٌذلی» ًَشتِ ایلیب ایلف ٍ یَگٌی پتزٍف ثب تزجوِ
آثتیي گلکبر صَرت خَاّذ پذیزفت .اًتخبة ایي رهبى اس آى جْت است کِ ثِ دلیل داشتي سبختبری ثذیغ ٍ هحتَایی قبثل تبهل پس اس
گذشت قزیت ثِ یک قزى اس اًتشبر آىّ ،وچٌبى یکی اس پز خَاًٌذُ تزیي آثبر ادثیبت طٌش رٍسیِ ،ثِ شوبر هیرٍد .در اداهِ ثِ دیگز آثبر
تزجوِ شذُ تَسط آثتیي گلکبر هبًٌذ ثبریس گبدًٍَف ًَشتِ آلکسبًذر پَشکیي ،یک هبُ در دّکذُ ًَشتِ ایَاى تَرگٌیف ٍ دیگز
ًوبیشٌبهِ ّبی ادثیبت رٍسیِ ٍ ثزرسی سبختبر ٍ اّویت درام در ایي کشَر خَاّین پزداخت .ثزرسی ادثیبت رهبًتیسیسن رٍسیِ ٍ
ثزرسی تیپ شخصیت «آدم سیبدی» ثب هحَریت رهبى «آشیبًِ اشزاف» ًَشتِ ایَاى تَرگٌیف ٍ تزجوِ آثتیي گلکبر اس دیگز هَضَػبت
قبثل ثحث در ایي ًشست خَاّذثَد.
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تبالر حبئزی داًشکذُ ادثیبت

