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                                                                                      سیاست ٍ اجتواع                علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            دیي ٍ قشآى       سرفصل فعالیت:

 فَق تشًاهِ        گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی                                      ادب ٍ ٌّش
 

 اهداف طرح :

 ضعش خَاًی ٍ ًقذ ٍ تشسسی اضعاس داًطجَیاى عالقِ هٌذ

  هٌذ ٍ اداهِ ّوکاسی تا آًاى قِضٌاسایی داًطجَیاى عال
 

 : خالصه طرح

اسنت ٍ هنشدم اص    . ادتیات ًضد اضخاظ ٍ هلل تِ عٌَاى غزای سٍح ٍ چاضنٌی صًنذگی هحنشح تنَدُ    ذگی ّیچ هلتی جذا اص ادتیات ًیستصً

صیثای هفاّین رٌّی ٍ احساسنات   یاىادتیات تِ ضکلی ت، اًذ. ّن اکٌَى ًیض ایي حالت ٍجَد داسد اًذ ٍ اًس داضتِ صیستِ دیشصهاى تا آى هی

 اص صیثایی تشخَسداس است هشدم سا جزب هیکٌذ ٍ تا صًذگی عجیي هیطَد.   ّای تطشی است ٍ اص آًجایی کِ دسًٍی ٍ اًذیطِ

شُ ، ضعش تاصتاتی اص احنَاتت سٍصهن  ی هاجشاجَیی استضعش ًَع خَاًصاست.  تَدُ حائض اّویتّوَاسُ ّای ادتی  ضعش تِ عٌَاى یکی اص گًَِ

اص احنَاتت صًنذگاًی    کلونات تاناٍیشی ضنفا    کٌذ تا صتاًی غٌی کسة کٌٌذ ٍ تا استفادُ اص  ًَضتي ضعش تِ افشاد کوک هی اًساى است ٍ

ِ      ذ.ٌدًّطاى  هٌنذ   جزاتیت ضعش تشای جَاًاى ٍ داًطجَیاى تاعث ضذُ تا تخص قاتل تَجْی اص داًطجَیاى تنِ ضنعش  ینا سنشٍدى آى عالقن

ِ جلساتی گاهی دس ساسنتای هْنَس ٍ   لزا تش آى ضذین تا تا تشگضاسی سلسل .خَسد ًاى تِ چطن هیصیادی دس اضعاس جَاال خ تاضٌذ. اها هعوَت

کاسضٌاسی داًطجَی ) بهنام کیانی اص دس ایي ساستاهٌذ تِ ضعش ٍ ضعشسشایی تشداضتِ تاضین.  دس داًطجَیاى جَاى عالقِرٍق ضعش پشٍسش 

ًام هني  »کِ خَد ضاعش ٍ صاحة هجوَعِ ضعش  -ُ فشدٍسی، هجشی ٍ هٌتقذ اًجوي ضعش جَاًاى ًیطاتَسداًطگا اسضذ صتاى ٍ دتیات فاسسی

تاب سال ک»ی دٍم جایضُ  تِ هشحلِ 79تَدُ است کِ دس سال « پَس قیاش اهیي»ی  ایي کتاب ًاهضد دسیافت جایضُ– ّستٌذ «فشاهَضی ست

تنذا تنِ   تا تِ عٌَاى کاسضٌاس دس ایي جلسات حضنَس داضنتِ تاضنٌذ. دس ایني جلسنات دس ات      دعَت ضذُ استساُ پیذا کشدُ است.( « غضل

خَاًنذُ ٍ پیشاهنَى اضنعاس خَاًنذُ ضنذُ تنِ       ی خنَد سا   ضَد ٍ دس اداهِ داًطجَیاى اضعاس سشٍدُ شداختِ هیخَاًص ٍ تشسسی آثاس ضعشی پ

 ًذ.  پشداص تحلیل ٍ تشسسی هی
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