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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 91
سازمان دانشجویان

مجری طرح :کبًَى ادة ٍ ٌّش
عنوان طرح:

ًقذ قلن ()1

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى 

کتبة ٍ کتببخَاًی 

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق بشًبهِ 

اهداف طرح :
آهَصش ًقذ علوی هتَى ادبی ایشاًی ٍ استقبی سطح علوی داًطجَیبى عالقِ هٌذ بِ حَصُ ادبیبت داستبًی
خالصه طرح :
دس اداهِ طشح ّبی کبًَى ادة ٍ ٌّش سبصهبى داًطجَیبى دس تشٍیج سٍیکشد علوی بِ ادبیبت داستبًی ،دس ًظش داسین تب کبسگبّی بب هضوَى
آهَصش هببًی ًقذ ادبی دس حَصُ ادبیبت داستبًی بب حضَس دکتش حسیي پبیٌذُ بشگضاس ًوبیین .دس ایي طشح کِ بِ صَست کبسگبّی خَاّذ
بَد ،بب ثبت ًبم اص داًطجَیبى عالقِ هٌذ ٍ دسیبفت ٍجِ اص آًبى ،بخطی اص ّضیٌِ ّبی طشح تبهیي خَاّذ ضذ .ایي کبسگبُ دس دٍ ًَبت صبح
ٍ عصش بشگضاس خَاّذ ضذ .الصم بِ رکش است تعذادی اص اعضبی ّیئت علوی داًطکذُ ادبیبت ّوچَى دکتش هْذٍی ٍ ّ ٍ ...وچٌیي
تعذادی اص داًطجَیبى دکتشی ادبیبت هْوبًبى افتخبسی ایي کبسگبُ خَاٌّذ بَد.

معرفی دکتر حسین پاینده
حسیي پبیٌذُ دس تْشاى هتَلذ ضذُ است .دس سبل  1368اص داًطگبُ عالهِ طببطببئی لیسبًس ادبیبت اًگلیسی گشفت ٍ دس سبل  1370هَفق بِ اخز
فَقلیسبًس ادبیبت اًگلیسی اص داًطگبُ تْشاى ضذ .اٍ اص ّوبى سبل بِ عٌَاى عضَ ّیأت علوی بِ استخذام داًطگبُ عالهِ طببطببئی دسآهذ ٍ هتعبقببً
دس سبل  1375بشای اداهِ تحصیل بِ اًگلستبى سفتٍ .ی دس سبل  1380پس اص اخز دکتشای ًظشیِ ٍ ًقذ ادبی بِ کطَس ببصگطت ٍ دس حبل حبضش بب
ستبِ داًطیبسی دس داًطگبُ عالهِ طببطببئی بِ تذسیس اضتغبل داسد.
اص دکتش پبیٌذُ تبکٌَى بیص اص  100هقبلِ دس ًطشیبت هختلف بِ چبپ سسیذُ استٍ .ی  15کتبة هٌتطش کشدُ کِ اص ایي تعذاد  8کتبة تألیف ٍ 7
کتبة تشجوِ است .اٍ ّوچٌیي ٍیشاستبس ّطت کتبة ًیض بَدُ است ،اص جولِ ٍیشاستبس «هجوَعِ ًظشیِ ٍ ًقذ ادبی» کِ تحت سشپشستی اٍ تبکٌَى دس
ّطت هجلذ ٍ تَسط چْبس ًبضش هٌتطش ضذُ است .جذیذتشیي تألیف پبیٌذُ بب عٌَاى داستبى کَتبُ دس ایشاى دس سِ جلذ تَسط اًتطبسات ًیلَفش هٌتطش
ضذُ است .اص هیبى کتبةّبیی کِ پبیٌذُ تشجوِ کشدُ است هیتَاى بِ کتببی بب عٌَاى ًظشیِّبی سهبى اضبسُ کشد .دکتش پبیٌذُ تبکٌَى  5جبیضُ دس
داخل کطَس ٍ  1جبیضُ دس خبسج اص کطَس دسیبفت کشدُ است کِ اص آًبى هی تَاى بِ سَهیي جطٌَاسُ هطبَعبت سبل  1374دس تشجوِ ،بْتشیي هقبلِ
داًطگبُ سبکس دس سبل  ، 1376پژٍّطگش ًوًَِ داًطکذُ ادبیبت داًطگبُ عالهِطببطببئی سبل  ،1382جبیضُٔ کتبة فصل جوَْسی اسالهی ایشاى دس
تببستبى  ٍ 1386جبیضُ پژٍّطگش ًوًَِ داًطکذُ ادبیبت داًطگبُ عالهِ طببطببئی  1386اضبسُ کشد.

زمان اجرا :
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مکان اجرا :

سبلي ضَسای سبصهبى هشکضی جْبدداًطگبّی

