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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ ادتیات
عنوان طرح:

یلذا ،شة یکی شذى آفتاب ٍ هاُ (داًشجَیاى داًشگاُ فشدٍسی)

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
حفظ ٍ تشٍیج آییي یلذا
تالش دس جْت تشًذساصی هجوَعِ ساصهاى داًشجَیاى ٍ جزب داًشجَیاى عالقِهٌذ
خالصه طرح :
جشي شة یلذا اص صیثاتشیي آییيّای تاستاًی دس فشٌّگ کْي ایشاى تِ شواس هی سٍد کِ هثٌای علوی ٍ ّوچٌیي اسطَسُّا ٍ افساًِّاای
گًَاگًَی دس دل خَد ًْفتِ داسد .دس ایشاى عْذ تاستاى عوذتا شغل هشدم کشاٍسصی تَدُ ٍ اص ایي ساُ اهشاس هعااش هایکشدًاذ ،تاِ ّوایي
دلیل تا تغییش فصلّا دس سال شغل آىّا ّن دچاس دگشگًَی هیشذ اص ایيسٍ ایشاًیاى عْذ قذین تش اساس تجشتِ تِ ایي ًتیجِ سسیذًذ کاِ
شة اٍل صهستاى طَالًیتشیي شة سال است ٍ پس اص آى سٍصّا تِ تذسیج تلٌذتش هیشَد ،تِ ّویي دلیل شة یلذا سا شة تَلذ خَسشایذ
داًستِ ٍ ایي شة سا جشي هیگشفتٌذ .دس ایي شة آییيّای هختلفی اص جولِ حافظخَاًی ،شاٌّاهِخَاًیً ،قال قصاِ ٍ داساتاى ،تفاال
صدى اًجام هیشَد.
ها ًیض تشای حفظ ٍ تشٍیج ایي آییي تاستاًی ،تش آى شذین تا جٌشی سا دس ًکَداشت ایي شة تشگضاس کٌین .دس ایي ساستا سعید بیابااکی
(شاعش ٍ طٌضپشداص ادتی) ،امید صباغ کو (شاعش ٍ غضلسشا) دعَت تِعول آٍسدین؛ روزبه آرش (گَیٌذُ ٍ هجشی سادیَ تلَصیاَى) ًیاض تاِ عٌاَاى

هجشی دس ایي تشًاهِ حضَس خَاّذ داشتّ .وچٌیي اجشای هَسیقی(سِتاس) تا دعَت اص سروش قهرماکلو (سشپشست ٍ خَاًٌذُ گشٍُ ًیاَش) ٍ
ًوایشٌاهِخَاًی سادیَیی تا اجشای گروه مشهد هنرمندان اًجام خَاّذ شذ.
الصم تِ رکش است ایي تشًاهِ تا پزیشایی اص هخاطثیي حاضش دس سالي ّوشاُ خَاّذ تَد ٍ هثلغی هعادل تا ّ 5ضاس تَهاى تاشای پازیشایی ّاش
ًفش دس ًظش گشفتِ شذُ است.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

داًشکذُ علَم ،تاالس دکتش سحین صادُ

