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مجری طرح :دفتر داًشگاُ فرٌّگیاى
عنوان طرح:

بسرگذاشت حکین ابَالقاسن فردٍسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق برًاهِ 

اهداف طرح :
ًکَداشت حکین ابَالقاسن فردٍسی ٍ هعرفی فردٍسی ٍ جایگاّش در ادبیات ایراى ٍ جْاى بِ داًشجَیاى
زًذُ ًگاُ داشتي شاٌّاهِ فردٍسی بِ عٌَاى شٌاسٌاهِ زباى فارسی

خالصه طرح :
حکییین ابَال قاسیین فردٍسییی از بسرگییاى گٌجیٌییِ ادب فارسییی ّ ییتٌذ کییِ بییا سییرٍدى شییاٌّاهِ زبییاى فارسییی را زًییذُ ًگییِ داشییتٌذ
شاٌّاهِ فردٍسی از شاّکارّای ادبیات جْاى بِ شوار هیآیذ ٍ دارای جایگاُ ٍاالیی در بیي آثار فاخر دیگر است
حکین فردٍسی شاٌّاهِ را در هیذت سیی سیار سیرٍدًذ حیی اییي جایگیاُ ٍ ار قیای آى بیر عْیذُ هیا فارسیی زباًیاى اسیت کیِ بیا
اجرای برًاهِّای دقیق ایي کتاب ارزشوٌذ را زًذُ ًگاُ دارین
بسرگذاشت حکیین ابَا لقاسین فردٍسیی بیِ عٌیَاى اٍلییي ریرا در داًشیگاُ فرٌّگییاى اٍال هیی َاًیذ کوکیی ّردٌیذ اًیذ بیِ زًیذُ
ًگاُ داشتي فردٍسی ٍ شیاٌّاهِ کٌیذ ثاًییا ریَیری رٍشیي ٍ هه یت بیِ داًشیجَیاى داًشیگاُ فرٌّگییاىدّیذ یا از اییي ًْیاد بیرای
شکَفا کردى قابلیتّای خَد استیادُ کٌٌذ
پروفس و ناصر وورانی وورص از هیییاخر ادبیییات فارسییی اسییت کییِ باعییا درخشییش ًییام ایییراى در جْییاى شییذُاًییذ ایشییاى در آلوییاى
هشغَر بِ ذریس ّ یتٌذ ٍ از دْیرُ ّیایی ّ یتٌذ کیِ در زهیٌیِ شٌاسیاًذى فردٍسیی ٍ شیاٌّاهِ ی ّیای ب ییاری کیردُاًیذ ٍ
هقاالت ب ییار زییادی ارا یِ دادُاًیذ ررٍف یَر کٌعیاًی از  51لغاییت  32اردی ْشیت هیاُ هْویاى بٌییاد فردٍسیی بیرای ارا یِ آخیریي
هقالِ خَد دربارُ فردٍسی ّ تٌذ
فرصت ب یار ارزشوٌذی است ا بیا دعیَت از ایشیاى ّین بیِ حییت ٍ ار قیا جایگیاُ حکیین فردٍسیی برسیین ٍ ّین بیِ عٌیَاى اٍلییي
ررا دْرُای شکیل از سازهاى داًشجَیاى در داًشگاُ فرٌّگیاى ارا ِ دّین
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