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 هشکض علوی کاسبشدی هطْذ مجری طرح:

 

 آستَاى ًوایطگاُ خیشیِ عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتابخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 یاىداًطجَ یيب یضْش یستص یطهحٍ  یطیهح یستفشٌّگ تَجِ بِ هعضالت ص استقاء

 با کوک قطش داًطجَ یاصهٌذاىً دس کوک بِ خالقیتٍ  یاىداًطجَ یبشا یافتیباص یٌّشّا یٍ بستشساص آضٌایی

  

 : خالصه طرح

کاس خَد سا دس ضْش  1334 یشهاُدس خشاساى اص ت یاصهٌذاىکوک بِ ً یبشا یدسب بطش یجوع آٍس ییداًطجٍَ  یهشده یيآستَاى کوپ

آًجا کِ جٌس  اص .یذدس کطَس سس یدسب بطش یجوع آٍس یّا یيکوپ یياص بضسگتش یکیهطْذ ضشٍع کشد ٍ بعذ اص حذٍد ضص هاُ بِ 

سا ّن داسد ٍ با  ییهصشف باال یکپالست یيعٌَاى کَچکتشِ کٌذ ٍ ب یآى سا سخت ه یافتآى هتفاٍت است ٍ باص یبا خَد بطش یدسب بطش

اص  یکهشدم، عوال کاس تفک یسساًٌذ ٍ با ّوکاس یدس جاهعِ ه یتٍ اّو یتسا بِ هحبَب یکپالست یيا یشبا اّذاف خ ییّا یيکوپ یيچٌ

 یت، اّوّا یختٌیدٍسس یابا ٍجَد صبالِ  یشباصد اص .ینقذم بشداضتِ ا یضْش یستص یطکوک بِ هح یاست ٍ ّوِ ها بشا ٍع ضذُضشهبذا 

هشدم داسد ٍ با  یيخاظ خَد سا دس ب یّا یتکِ جزاب ینسا داس یافتیباص بِ ًام ٌّش یخَسد ٍ تا بِ اهشٍص کِ ها ٌّش یبِ چطن ه یافتباص

 یافتیخَد دس ٌّش باص یّا یآستَاى با دسب بطش یيکوپ حال .ینّا سا داضتِ ا یختٌیدٍس س یلتفادُ دٍباسُ اص ٍساٌّش قطعا اس یيا یجتشٍ

 .یشدگ یّا ضکل ه یدسب بطش یيست کِ با اا یباییص یاص آى سا دس کطَس ضشٍع کشدُ است ٍ آى تابلَّا یذجذ یاضاخِ 

ضْش  یاىباضذ کِ تَسط داًطجَ یه یبصَست خط کَف یِ اطْاس با دسب بطشوئهباسک ا یسٍ ًَضتي ًام ّا یصپ یطگاًُوا تابلَّای

کاس قاب  ینت یکٍ  یبطش یکاس چسباًذى دسب ّا ینت یکتابلَّا ٍ  یّا یِحاض یّا یکاس طشاح ینت یکهطْذ اًجام ضذُ است کِ 

 ّا، صشف اهَس خیشیِ خَاّذ ضذ.الصم بِ رکش است توام عَایذ حاصل اص فشٍش ایي تابلَ داسًذ.بش عْذُ کشدى تابلَّا سا 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 ًگاسخاًِ فشدٍسی   مکان اجرا : 24/10/34تا  11/10/34 : زمان اجرا

 49های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح
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