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:چکیده طرح 
)داستان نویس(امیر علی نبویان :مهمان مدعو کارگاه آموزشی ادبیات داستانی: نوع برنامه
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:اهداف طرح 
و چگونگی ایجاد خالقیت در داستانآشنایی دانشجویان با نحوه ایده پردازي در داستان نویسی

ه سوي نشر مکتوب با تاکید بر ادبیات داستانیتشویق دانشجویان ب

:خالصه طرح
و به ویژه داستان نویسی در بین دانشجویان به وجود آمده است، و از آنجا کـه بـراي نوشـتن            این روزها، عالقه بسیاري به هنر نویسندگی        

آن داستان است، و براي شکل گیري آن ایده نیازمند بـه خالقیـت هـستیم، بـر آن        » ایده«یک داستان، اساسی ترین فاکتور مورد نیاز ما         
بـه پـرورش ایـن ایـده در ذهـن افـراد مـستعدِ        » قیـت در داسـتان نویـسی   ایده پردازي و خال«شدیم تا با برگزاري کارگاهی تحت عنوان   

.نویسندگی بپردازیم
وي نویـسنده کتـاب   . ، نویسنده و قصه گو، فارغ التحصیل رشته برق از دانشگاه مازندران، مـی باشـد              »امیرعلی نبویان «مهمان این کارگاه    

شهرت او به خاطر خالقیت بی نظیرش       . وش سال در ایران شده است     می باشد، که سال گذشته جزو ده کتاب پر فر         » قصه هاي امیرعلی  «
که یکی از برنامه هـاي شـاخص صـدا و    » رادیو هفت«وي هر هفته، چهارشنبه شب ها در برنامه      . در طرز نوشتن داستان هایش می باشد      

الزم بـه ذکـر اسـت     . برخـوردار اسـت   سیما از شبکه آموزش می باشد، به خوانش یکی از داستان هایش می پردازد و از محبوبیت خاصی                   
. برگزار شده که با استقبال مناسب دانشجویان نیز مواجه شده  است... نمونه هاي مشابه این کارگاه در دانشگاه ها تهران، شیراز و 

کارگـاه از  پیش بینی میشود حدود چهل نفر از دانشجویان در این کارگاه شرکت نمایند که هزینه هاي مربوط بـه حـق الزحمـه مـدرس                     
الزم به ذکر است، از آنجا که هزینه کارگاه از طریق دانشجویان تامین خواهد شـد، در صـورت          . محل وجه پرداختی آنها تامین خواهد شد      

. عدم تکمیل ظرفیت کارگاه تا پیش از پایان سال، برنامه برگزار نخواهد شد
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