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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ادبیات
عنوان طرح:

ًمذ ٍ بزرسی کتاب «ضزم»

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
تَجِ بیص اس پیص بِ ًَیسٌذگاى جَاى کطَر
تالش در جْت بْبَد کیفیت آثار داستاًی سیذٍحیذ افتخار سادُ اس طزیك فزاّن کزدى بستز ًمذ ٍ بزرسی هجوَعِ داستاى کَتاُ «ضزم»
خالصه طرح :
دیزی ًویگذرد کِ هجوَعِ داستاى «ضزم» ًَضتِ سیذٍحیذ افتخارسادُ اس سَی ًطز ثالث راّی باسار کتااب ضاذُ اسات .ایاي هجوَعاِ
ضاهل  ۶داستاى کَتاُ هیضَد کِ ًَیسٌذُ با للوی سادُ ٍ گیزا بِ آًْا پزداختِ استً .گاُ هتفاٍت افتخارسادُ ٍ سباى رٍاى ٍ لحي جذابص
ایي کتاب را درخَر تَجِ ساختِ است.
ٍحیذ افتخارسادُ بزای اّالی فزٌّگ هطْذ چْزُای ضٌاختِ ضذُ است ٍ .ی بِ عٌاَاى یان ًَیساٌذُ باَهی ٍ فاارح التحاایل داًطاگاُ
فزدٍسی کِ اس فعالیي ساسهاى داًطجَیاى ًیش بَدُ است فعالیت گستزدُ ای در عزصِ ادبیات داستاًی داضتِ است .تاکٌَى داساتاىّاایی
اس اٍ در هجالت هختلفی چَى سًذُ رٍد ٍ ًَضتا هٌتطز ضذُ استّ .وچٌیي در ًخستیي دٍرُی جایشُ داستاى کَتاُ "چزاح هطالعِ" ًفاز
دٍم ضذ .دفتز ساسهاى داًطجَیاى داًطکذُ ادبیات در ًظز دارد در راستای حوایت اس ًَیسٌذُ ّای جَاى ،جلسِ ًمذ ٍ بزرسی ایي کتااب
را با حضَر داًطجَیاى بزگشار کٌذ .در ایي جلسِ ابتذا ًَیسٌذُ کتاب اًذکی دربارُ آى ٍ سبن ًَضتاری خَد تَضیح خَاّذ داد ٍ پا اس
آى داًطجَیاى ًظزات ٍ ًمذّای خَد را پیزاهَى ایي کتاب هطزح خَاٌّذ کزد .جْت تساْیل لزاتات کتااب بازای داًطاجَیاى لبال اس
جلسِ ،پیطٌْاد هی ضَد حذالل چْار ًسخِ اس ایي کتاب تْیِ ٍ بِ داًطجَیاى هتماضی بِ اهاًت دادُ ضَد.
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