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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 39
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مجری طرح :کبًَى ادة ٍ ٌّش
عنوان طرح:

هثل ّوِ عصشّب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
افضایص تَاًبیی داًطجَیبى دس ثشلشاسی استجبط ثب ادثیبت داستبًی
ایجبد استجبط صویوبًِ ٍ هَثش ثیي داًطجَیبى ٍ اسبتیذ داًطگبُ ٍ ًَیسٌذگبى ثَهی
هطشح کشدى دغذغِ ّبی اجتوبعی فشٌّگی دس لبلت ًمذ داستبى
خالصه طرح :
کبًَى ادة ٍ ٌّش سبصهبى داًطجَیبى ثش آى است ثب ثشگضاسی جلسِ ًمذ هجوَعِ داستبى «عبدت ّبی صجحگبّی» اثش آسیِ ًظبم ضهْیذی
ًَیسٌذُ هطْذی کِ پیص اص ایي ثِ خبطش هجوَعِ داستبى اٍل خَد جضء ًبهضدّبی جبیضُ ادثی گلطهیشی ضهذُ ثهَد ،دس جْهت آضهٌبیی
ثیطتش داًطجَیبى ثب ٌّش داستبى ًَیسی گبم ثشداسد .اّویت ایي هجوَعِ سا هی تَاى دس تالش ًَیسٌذُ ثهشای اساههِ تصهَیشی ٍالوهی ٍ دس
عیي حبل ثشخَسداس اص غٌبی ادثی اص صًذگی سٍصهشُ ضخصیت ّبیی کِ دس جست ٍ جَی هوٌبی تبصُ ای ثشای صًذگی ّستٌذ اسصیبثی کهشد.
ضخصیت ّبیی کِ دچبس هالل صًذگی سٍصهشُ ّستٌذ ٍ ًَیسٌذُ دس تالش اسهت همبٍههت رٌّهی آًْهب دس ثشاثهش ایهي ّجهَم ّوهِ جبًجهِ
سٍصهشگی ثِ تصَیش ثکطذ ٍ هی تَاى گفت دس ایي ساُ هَفك ثَدُ است .اص آًجب کِ ًَیسٌذُ اص ثْشُ جَیی اص احسبسبت سلیك ٍ جهزاثیتْبی
سطحی ٍ عبه ِ پسٌذ دس طشح داستبى ّبی خَد خَدداسی کشدُ ٍ اص طشفی تالش اًسبى ثشای غلجِ ثش ثی هوٌبیی هشکهض تَجهِ خهَد لهشاس
دادُ است ،ثِ ًظش هی سسذ ًمذ ایي هجوَعِ دس داًطگبُ هحول هٌبسجی خَاّذ ثَد ثشای ثبص اًذیطی ٍ اتخبر سٍیکشدی فوبل ٍ گفت ٍ گهَ
هحَس ٍ ًِ هٌفول دس ثشاثش جْبى حبضش.
ایي جلسِ ثب حضَس دکتش ثٌْبص علی پَس گسکشی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت فبسسی داًطهگبُ پیهبم ًهَس تْهشاى  ،دکتهش ههشین
صبلحی ٍ دکتش هحوذجَاد هْذٍی (عضَ ّیئت علوی گشٍُ صثبى ٍ ادثیبت فبسسی داًطهگبُ فشدٍسهی هطهْذ ٍ ّوچٌهیي سٍیهب یهذاللْی
داًطجَی دکتشی صثبى ٍ ادثیبت فبسسی ثشگضاس هیطَد.
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تبالس سجبیی داًطکذُ ادثیبت

