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 ازتیاتزاًطکسُ زفتر  مجری طرح:

 

 ًین ساػت تا کتاب عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًسیطِ            کتاب ٍ کتاترَاًی            قرآى ٍ زیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گرزضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت ززایی              ٌّر ٍ ازب                            
 

  اهداف طرح :

 آًْا یسگاُهرتلف ٍ ز یسٌسگاىتا ًَ یاىزاًطجَ ییهرتلف ٍ آضٌا یزر حَزُ ّا یسهف یکتاب ّا یهؼرف

 ی طتاق ٍ ػالقِ هٌس تِ کتاب ٍ کتاترَاًه یاىاز زاًطجَ یٍ زػَت تِ ّوکار یاىسازهاى زاًطجَ هؼرفی
 

  : خالصه طرح

َ   کِ تَسط  ز   «ساػت تا کتاب ینً»قثل طرح ّای اززٍرُ  یاىتا تَجِ تِ استقثال زاًطجَ یطات  زر زاًططکسُ ازت  یاىفتطر سطازهاى زاًططج

 ترزارز.  یاىزاًطجَ یهطالؼات ٍ یسطح فرٌّگ یزر جْت ارتقا یطرح گاه یيزر ًظر زارز تا تا ازاهِ اترگسار هی ضس، ایي زفتر 

 . اتتطسا اب هطَرز ًظرضطاى ذَاٌّطس ارزاذطت    ی کتط تِ هؼرف ی،چْار ًفر زر چْار رٍز هتَال صَرت ذَاّس تَز کِ ِ ایيترًاهِ ت یاجرا رًٍس

ِ ٍ هوکطي  کتاب ارزاذتط  یآثار ٍ ... صَرت ذَاّس گرفت، سپس تِ هؼرف یگرسثک فکری، ز یٌاهِ،کتاب؛ زًسگ یسٌسُاز ًَ یکَتاّ یهؼرف

 تِ سَاالت هراطثاى ااسد زازُ ذَاّس ضس. یسجلسِ ً یاًتْا زر از آى ذَاًسُ ضَز. ییاست ترص ّا

 تاضس: یه یرتِ ضرح ز ترای ایي زٍرُ افراز ارائِ زٌّسُ ٍ کتاب ّا لیست

کتطاب تطا کٌطَى     یياست. ا یسُتِ چاج رساست کِ تَس  ًطر هرکس  یرزازا یاتِ قلن زٍ یًام رهاً : کىم یَا را مه خامًش م چراغ/  یدشت بُارٌ

 یطي اسطت کطِ زر ا   یارهٌط  یزاستاى, زًط  یيا ی. راٍزّس یزر هحلِ تَارزُ آتازاى رخ ه 1340زاستاى زر زِّ  چاج ضسُ است. یستار تجس یاز س یصت

ِ تي ها ی ،اًس گرفتي تا هح یتالش ترا گَیس. یسري ه ّایی یِآًْا ٍ از ّوسا یػاطف یایفرزًساى زٍ قلَ ٍ زً یص،ذَ یزاستاى، از رٍات  ذاًَازگ  یط

 زاستاى است. یيا یگرز

 یاست هتفاٍت ٍ ًقازاًِ تِ فضطا  یضسُ، ًگاّ یلتاتستاى ٍ تْار تطک ییس،اثر کِ از چْار فصل زهستاى، اا یيا یرتر :د یکم /مبًُت  یانغفار الٍُ

 کِ تَس  سیس هْسی ضجاػی تِ رضتِ تحریر زر آهسُ است. اًتظار جاهؼِ اهرٍز

 یسُتطِ چطاج سطَم رسط     یتِ ّوت ًطر ً یراًکِ اذ «یراًیاىها ا»زکتر هقصَز فراسترَاُ زر کتاب  یراویان:ما ا ی /ياعظ مًسً یمحمد مُد سید

 یهؤلطف طط   ّطای  یکتاب ترآهسُ از هجوَػطِ سطرٌراً   یيا تپرزازز. زر ٍاقغ، یراًیا یاتذلق یتِ تررس یریٍ تار یاجتواػ یکرزیتا رٍ کَضس یاست ه 

 هراطثاى قرار گرفتِ است. یارٍ زر اذت ینتازرگاى است کِ اکٌَى زر قالة کتاب تٌظ ْسیهٌْسس ه یفرٌّگ یاززر تٌ 1388تا  1386 یّا سال

 1945زٍم ًَضتِ ٍ زر سطال   یزر طَل جٌگ جْاً رهاى ایي. است اٍرٍل جَرجٍ ًَضتِ  یسیتِ زتاى اًگل یرهاً یًاوات :قلعٍ ح /ذکرآباد  فاطمٍ

آرهطاى   یاست کطِ زر اقطساه   یَاًاتاز ح گرٍّیرهاى زرتارُ  یي. ایستِ ضْرت رس هیالزی 1950 ِزر اٍاذر زّ یزر اًگلستاى هٌتطر ضس، ٍل یالزیه

را زر جاهؼطِ  « رفاُ»ٍ  «تراتری» ٍ گرفتِ زست تِ را رػِهستا ذَز ازارُ  زٌّس یه یجًَس( را از هسرػِ اش فرار یصاحة هسرػِ )آقا تی،ٍ اًقال یاًِگرا

 ذَز ترقرار سازًس.
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