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 یشٌاسٍ رٍاً یتیدفتر داًشکذُ علَم ترت مجری طرح:

 

 شکل هوکي یيتْتر عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ          کتاب ٍ کتاتخَاًی             قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ       گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 یافتِتا آثار تازُ ًشر  یاىداًشجَ آشٌاییٍ  یداستاً یاتارتثاط تا ادت یدر ترقرار یاىداًشجَ ییتَاًا یشافسا

 در قالة ًقذ داستاى یفرٌّگ یاجتواع یکردى دغذغِ ّا هطرح
 

 : خالصه طرح

َ «هساتَر  یهصاط  » یداساتاً  یاات ترجستِ ادت یسٌذُاز آثار ًَ« شکل هوکي یيتْتر»تحت عٌَاى  یآتاى هاُ اهسال کتات ًشار   ی، از سا

 ّاای  یژگای ٍدّاذ. از   یرخ ها  یراىا یاز شْرّا یکیتاشذ کِ حَادث ّر داستاى در  یکتاب شاهل شش داستاى ه یيچشوِ چاج شذ. ا

گ ات   تَاى یکِ ه یا ّا اشارُ کرد. تِ گًَِ داستاى یٌواییتِ ٍجِ س تَاى یه کٌذ، یه یسهستَر هتوا آثار یگراثر کِ آى را از د یيترجستِ ا

هساتَر   یتاشاذ. هصاط    یسای ًَ داساتاى  یکتکٌ یيدر ا یسٌذُاثر ًَ یيتر هَفق یذٍ شا یٌواس یات،از ادت یثیترک« شکل هوکي یيتْتر»

 را ح ا  کاردُ ٍ در   ًثر فاخر خَد  یار،است کِ تا ٍجَد ارتثاط تا هخاطثاى تس ایراىهعاصر  یسًَ یشٌاهًِوا شاعر، پژٍّشگر ٍ سٌذُ،یًَ

 ۹۷ یّاا  رهااى ساال   یيازجولِ هقاام تْتار   یهتعذد یسّا جَا سال یيدر ا یٍ یياست. ّن چٌ یًگارش یژُسثک ٍ یٌّر دارا یاّال یيت

 یاات ساَم هسااتقِ داساتاى کَتااُ هجلاِ ادت      یسُجا ذایت،صادق ّ یسیًَ هساتقِ داستاى یياز ًخست یرلَح تقذ یي،جشٌَارُ قلن زر ۰0ٍ

اثار ٍ   یاي رٍ تاتَجِ تاِ اًتشاار تاازُ ا    یيهعاصر است. از ا یسٌذگاىًَ یاىدر ه یٍ یادت یگاٍُ... را ازآى خَد کردُ کِ ًشاى از جا یداستاً

عاوٍُ تار    .ینداشتِ تاش ٍیٍ ًظر، تا حضَر  قذتِ ّوراُ ً ییتا جلسِ رًٍوا ینترآى شذ ی،داستاً یاتهستَر در حَزُ ادت یهصط  یگاُجا

جلسِ حضَر خَاٌّاذ داشات ٍ تاِ ارا اِ      یيدر هقام هٌتقذ در اًیس  و عکاس( یسنده)نو ییعال یارنگک، آقای مصطفی مستورآقای 

 پردازًذ. یآى ه یسٌذُکتاب ٍ ًَ یراهَىًظر پ
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