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 ًنص یسٌجاق ه ینوام افکاسم سا تِ ًَضتِ ّات عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی               ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :
 داستاى یٌِجَاى ٍ خالق دس صه یکطف استعذادّاٍ هغشح کطَس  یسٌذگاىتعاهل تا ًَ یجادا

 َیسی ٍ چگًَگی ایجاد خاللیت دس داستاىآضٌایی داًطجَیاى تا ًحَُ ایذُ پشداصی دس داستاى ً
 

  : خالصه طرح
ٍ جادٍیی هی ضَد تش  للن هْوتشیي ٍسیلِ تشای هغشح کشدى خیلی اص حشف ّا است، افشاد تشای تیاى تسیاسی اص ًاگفتِ ّا تِ للن پٌاُ هی تشًذ ٍ ّویي للن هعجضُ

سال ضاّذ افتخاسات صیادی دس ایي  ّش ٍ هطاسکت افشاد اص جولِ جَاًاى ٍ لطش داًطجَ دس آى، تا تَجِ تِ کاًَى ّای ادتیات داستاًی دس سغح ضْش للة آدم ّا،

یٌِ اهتحاى هی صهیٌِ ّستین، داًطجَیاى عاللوٌذی کِ تا هطاسکت دس جطٌَاسُ ّای هختلف داستاًی اص جولِ سادیَیی ضاًس خَد سا تشای هغشح ضذى دس ایي صه

ًیاصهٌذ یک سشی لَاعذ ٍ همشسات تشای خلك یک اثش هی تاضین، کِ هْن  ،تعذاد ٍ ضٌاسایی ٍ کطف افشاد هستعذ دس ایي صهیٌِکٌٌذ، اص آى جا کِ تشای  پشٍسش اس

تشای سسیذى تِ ایي هشحلِ هطاسکت دس کالس ّای داستاًی ٍ تعاهل تا ًَیسٌذگاى خَش فکش ٍ خالق دس صهیٌِ  ،تشیي آى ایذُ پشٍسی ٍ خلك یک داستاى است

 یسی هی تَاًذ کوک ضایاًی تِ عاللوٌذاى دس ایي صهیٌِ تاضذ.داستاى ًَ

اص آهَصًذُ تشیي ٍ  ییکّفت  یَتشًاهِ ساد ًَیسٌذُ یکطٌثِ ضة ّای ی،هجش تشق اص داًطگاُ هاصًذساى، یهٌْذس یل)فاسغ التحػ یاىًثَ یعل یشکاسگاُ اه یيهذسس ا

ًمص اٍل سشیال  یگشتاص فجش، َاسُهٌتخة جطٌ« خاًِ دختش» یگشفیلنتاص کِ آهَصش پخص هی ضَد،خاًَادُ ّا کِ اص ضث جَاًاى ٍ پش هخاعثتشیي تشًاهِ دس تیي

ٍ « خاسداس ینًِ س» تشًاهِ یهجش ًَضذاسٍ یکی اص سشیال ّای ضاخع ٍ اسصضی تا هَضَع دفاع همذس ٍ اًشطی ّستِ ای تا ّوکاسی غذا ٍ سیوای خشاساى سضَی،

َیاى جضٍ هعذٍد ًَیسٌذگاًی است کِ تا ایذُ ٍ ًَآٍسی جذیذ ٍ خلك آثاسی صیثا ٍ عٌضگًَِ ّوشاُ تا ظشافت ّایی پٌْاى دس آى، است، اهیش علی ًث «یشاًیا یهضُ غزا»

تَاًست تاتَ ضکاف ًسل ّا سا دس ّن تطکٌذ ٍ تعاهلی تیي ًسل گزضتِ ٍ اهشٍص  (،19اص دُ کتاب پشفشٍش سال  یکی) تا ًَضتي کتاب پش فشٍش لػِ ّای اهیشعلی

جَاًاى ًسل جذیذ سا  افشاد جاهعِ تِ خػَظ ًَجَاًاى ٍتَاًست  (19سال یّا یصًوا یياص پشفشٍش تش یکی) ٍی تا ًَضتي ًوایطٌاهِ ًاگْاى پیت حلثی .یجاد کٌذا

الصم تِ عٌض تِ جَاًاى اسائِ دّذ.  ّا آضٌا ساصد ٍ هسیش جذیذ ٍ تاصُ ای سا ّوشاُ تا چاضٌی ِْای تکٌَلَطی ّای جذیذ ٍ دٍس ضذى اص اغالت ٍ گزضتتا ضشس ٍ صیاً

  رکش است سال گزضتِ، کاسگاّی هطاتِ تَسظ دفتش داًطکذُ ادتیات تشگضاس ضذُ تَد کِ تا استمثال تسیاس داًطجَیاى هَاجِ ضذُ تَد.

همذهاتی ٍ پیطشفتِ تشگضاس کٌین تا ّن هخاعثیي سال گزضتِ سا پَضص دّین، ّن افشادی کِ تِ ّش دلیل دس  اهسال دس ًظش داسین تا کاسگاُ هَسد ًظش سا دس دٍ سغح

 کاسگاُ سال گزضتِ حضَس ًذاضتِ اًذ، اهکاى حضَس دس ایي کاسگاُ سا تذست آٍسًذ. 

اُ اص هحل ٍجِ پشداختی آًْا تاهیي ضَد، لزا دس غَست عذم پیص تیٌی هیطَد تا ثثت ًام داًطجَیاى عاللِ هٌذ، ّضیٌِ ّای هشتَط تِ حك الضحوِ هذسس کاسگ

 تکویل ظشفیت کاسگاُ تا پیص اص پایاى سال، کاسگاُ تشگضاس ًخَاّذ ضذ. 

 یککالس یَُض، یاًتخاب ساٍ، ّا یتپشداخت ضخػ، یذُا یک یلػِ اص سٍ یکًَضتي عشح سشفػل ّای پیطٌْادی آلای ًثَیاى تشای کاسگاُ همذهاتی عثاستٌذ اص : 

 یتسٍا یک یٍ ساختاسّا یكتا تعل ییآضٌا، یتتا صتاى سٍا ییآضٌا، یٌاپسًَضتي س، یاًیٍ ًمغِ ه یتنتا س ییآضٌا، لػِ یهفػل ّا تا ًماط عغف ٍ ییآضٌا، لػِ یک

 سٍاسد َفالش تک ٍ ف ی،تشض ی،هتَال ی،هَاص

 پشداخت. خَاٌّذ یسیداستاى ًَ یعول ّای یذُاپشداصش ٍ  تحمیكکٌٌذگاى تِ  کاسگاُ تکویلی ٍاسد فاص عولی داستاى ًَیسی ضذُ ٍ ضشکتایي دس حالیست کِ 
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