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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 19
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی ساصهاى داًطجَیاى
عنوان طرح:

بضسگذاضت حکین ابَالقاسن فشدٍسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

ػلن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
گستشش فشٌّگ ٍ ادب فاسسی ٍ آضٌایی داًطجَیاى ٍ ػوَم هشدم با حکین ابَالقاسن فشدٍسی
خالصه طرح :
ًظش بِ بشگضاسی هَفق ّوای ص هلی بضسگذاضت حکین ابَالقاسن فشدٍسی با ػٌَاى هسییحای ااسسیی بیا ّوکیاسی دفتیش هشکیضی سیاصهاى
داًطجَیاى ٍ بٌیاد فشدٍسی دس سال گزضتِ ،اهسال ًیض دس ًظش داسین تا با سایضًی ّای اًجام ضذُ با بٌیاد فشدٍسیی ،دس طشحیی هطیتش
بشای ااسذاضت جایگاُ فشدٍسی دس ضؼش فاسسی قذهی بشداسین .ضیَُ اجشایی طشح هاًٌذ سال گزضتِ با سخٌشاًی اساتیذ بشجستِ ادبییا
دس بیاى ٍیژگی ّای ضؼش فشدٍسی خَاّذ بَد .سخٌشاًاى هَسد ًظش دس ایي طشح بِ ضشح ریل هی باضٌذ :
دکتز میز جالل الذیه کشاسی (عضً َیئت علمی داوشگبٌ عالمٍ طببطببیی) متًلذ  ۸۲دی  ۷۹۸۱در کزمبوشبٌ
اٍ اص سالیاى ًَجَاًی ًَضتي ٍ سشٍدى سا آغاص کشدُ ٍ افضٍى بش صباى فشاًسَی کِ اص سالیاى دٍس با آى آضٌایی یافتِاست ،با صباىّای اسپاًیایی ٍ آلواًی
ٍ اًگلیسی ًیض آضٌاست ٍ تا کٌَى دُّا کتاب ٍ ًضدیک بِ سیصذ هقالِ ًَضتِاست ٍ دس ّویایصّیا ٍ فشٌّگیی بسییاس دس اییشاى ٍ کطیَسّای دیگیش
سخٌشاًی کشدُاست.
دکتز جالل خبلقی مطلق (عضً َیئت علمی داوشگبٌ َبمبًرگ) متًلذ  ۸۲شُزیًر  ۷۹۷۱در تُزان
هْنتشیي دستاٍسد جالل خالقی هطلق ،تصحیح ضاٌّاهِ فشدٍسی است دس ّطت دفتش کِ طی سیالّیای  13۱۱تیا  13۳۱هٌتطیش گشدییذ .تصیحیح
ضاٌّاهِ فشدٍسی ،حاصل بیص اص سی سال کاس هذاٍم خالقی دس گشدآٍسی ٍ بشسسی کْيتشیي دستًَیسّای ضاٌّاهِ ٍ هقابلیِٔ آًْیا بیا اییشٍی اص
سٍشّای جذیذ تصحیح هتَى است .دٍسُٔ ضاٌّاهِٔ خالقی دس سال  13۳۱تَسط بٌیاد دایشٓالوؼاسف اسالهی تجذیذ چاپ ضذ.
دکتز حسه اوًشٍ (عضً فزَىگستبن سببن فبرسی) متًلذ سبل  ۷۹۸۹در بببل
هتشجن بیص اص ااًضدُ جلذ کتاب ٍ ًَیسٌذُ بیص اص  2000هقالِ بشای دائشٓ الوؼاسف ّا ،بخصَظ دائیشٓ الوؼیاسف تطییغًَ .یسیٌذُ  ۱جلیذ اص کتیاب
داًطٌاهِ ادب فاسسی
دکتز محمذحسیه طًسی يوذ (پششک متخصص ي بىیبن گذار بىیبد فزديسی)
دکتز شُیه سزاج (عضً َیئت علمی داوشگبٌ تُزان)

ضایاى رکش است اخص کلیپی با هَضَع فشدٍسی ،اجشای هَسیقی سٌتی ٍ هطشح ًوَدى جذیذتشیي اژٍّص ّای هشتبط بیا فشدٍسیی اص
دیگش بخص ّای ایي ّوایص خَاٌّذ بَد .ضایاى رکش است اص هذیشیت اهَس ٌّشی ضْشداسی هطْذ ًیض دس بشگضاسی ایي طشح ٍ فضاسیاصی
تبلیغاتی ضْش کوک گشفتِ خَاّذ ضذ.
زمان اجرا :
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مکان اجرا :

تاالس فشدٍسی هجتوغ دکتش ػلی ضشیؼتی

