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:  اهداف طرح 

گزاهیذاضت یاد رضا تزٍساى ٍ الْام اسالهی ٍ تزرسی آثار آًاى 
 

:  خالصه طرح 

صاحة آثاری چَى؛احتوال پزًذُ .  سالگی تِ ضؼز ًَضتي رٍ آٍرد18اس  هطْذ1352فزسًذ ضْیذ اسواػیل تزٍساى ُهتَلذ غالهزضا تزٍساى 

، ػصارُ سَها، ػاضقاًِ ّای یک سزتاس، (گشیذُ ضؼز آساد هطْذ) را گیج هی کٌذ، یک تستِ سیگار در تثؼیذ، تِ سوت رٍدخاًِ استَکس

 ، هزا تثخص خیاتاى تلٌذم(تزیي کتاب هقذس هَجَد ٌّذٍ ّا قذیوی)ا هزثیِ تزای درختی کِ تِ پْلَ افتادُ است، گشیذُ ای اس ریگ  ٍد

هجوَػِ ) ٍ تِ سن اسة ّا رٍسزی ًوی تٌذًذ (هجوَػِ آثار سًذُ یاد رضا ضْیذ ضیایی)، کتیثِ پٌْاى ( ضوس لٌگزٍدیضؼزگشیذُ )

اٍ هجوَػِ هزثیِ را در قالة  .تزٍساى تزًذُ دٍرُ اٍل جایشُ ضؼز خثزًگاراى ٍ تزگشیذُ دٍرُ دٍم جایشُ ضؼز ًیوا تَد. (گشیذُ ضؼز خزاساى

 ٍی تِ ّوزاُ .اًگلیسی ٍ کزدی تزجوِ ضذُ استستاى ّای ضؼزّای اٍ ٍ ّوسزش تِ . تآساد تزای پذر ضْیذش در دست اًتطار داش

. ّوسز ضاػزش الْام اسالهی سال گذضتِ در ساًحِ راًٌذگی درگذضت

اکٌَى تز آى ضذین هصادف تا ًخستیي سالگزد درگذضت ایطاى هزاسوی را تِ هٌظَر تشرگذاضت ٍ ٍّوچٌیي تزرسی اضؼار ایي دٍ ضاػز 

ضاػز ٍ ًَیسٌذُ کتاتْای کلیذر ایي خاک هْزتاى، یکی ایي ّوِ گل را اس دستن تگیزد،  )جَاد کلیذری. هطزح خزاساى تزپا دارین

ضاػز، ًَیسٌذُ، رٍسًاهٌْگار، دتیز ادتیات )ٍ غالهؼثاس ساػی  (کادٍی غوگیي ٍ دتیز ادتیات فارسی آهَسش ٍ پزٍرش خزساى رضَی

تِ سخٌزاًی پیزاهَى ٍیژگیْای اضؼار  (فارسی آهَسش ٍ پزٍرش، داًطجَی کارضٌاسی ارضذ ادتیات فارسی در داًطگاُ فزدٍسی هطْذ

ّوچٌیي ضاػزاى هطزح هطْذ ٍ خزاساى ًظیز استاد هحوذ تاقز کالّی اّزی، . غالهزضا تزٍساى ٍ الْام اسالهی خَاٌّذ پزداخت

غالهحسیي چْکٌذی ًژاد، استاد غالهزضا ضکَّی، اسواػیل تختیاری، اهاى هیزضایی، ًزگس تزّوٌذ، ػلی ػزتی، تقی خاٍری، رضا 

 . تِ خَاًص اضؼار خَد در سَگ ایي دٍ ضاػز خَاٌّذ پزداخت... افضلی
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