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 دفتش داًطکذُ پضضکی مجری طرح:

 

 سٍضٌاهساتمِ کتاتخَاًی  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

طاى دٍ ًفشضخصیت ضٌاسی   ٍ ضٌاسایی لیام آى حضشت اص ًضدیکتشیي اطشافیاى اهام حسیي)ع( ٍ ًمططاى دس ایجاد ٍ اداهِ لیام حضشت ٍ یاسًا

 خَاًی علی الخصَظ کتة عاضَسایی دس هیاى داًطجَیاى داًطگاُ علَم پضضکی هطْذتشٍیج فشٌّگ کتات

 آضٌایی تیطتش داًطجَیاى تا دفتش داًطکذُ پضضکی ٍ آغاص تِ کاس هجذد دفتش
 

 : خالصه طرح
سلان   یخواسِ تضسگ دس طَل تااس ح یيتا ا کشدًذتالش ٍ کَضص  یادیٍ افشاد ص یاد)ع( ٍ اداهِ ًْضت آى حضشت عَاهل صیياهام حس یامل یدس ساستا

 ٍّاا،   یّا، ساخٌشاً  یالّا ٍ سش یلنف یات،)ع( دس کتاب ّا، ًطشیياهام حس یٍاال یتتضسگ ٍ اّذاف آى حضشت ٍ ضخص یامل یيخَسد. خَضثختاًِ ا

ِ ساص ایي حشکت عظین سخي تسیاس . اها دس صهیٌِ یاساى ٍ عَاهل ٍ افشاد صهیٌٍ ًطاى دادُ ضذُ است یلٍ تحل یشتفس یتِ خَت یجاس یسساًِ ّا یشسا

 ٍ اطالع سساًی هَثش تسیاس کن.

 یذداًطجَ ٍ اسات یطوٌذٍ اًذ یختِلطش فشّ یيالخصَظ دس ت یعل یفشٌّگ کتاب ٍ کتاتخَاً یستهتاسفاًِ چٌذ یضتَجِ تِ آهاس هَجَد ً تاّوچٌیي 

ٍجَد داضتِ تاضذ تاا تْاًاِ    یشدسسیکتة غ یشهطالعِ سا یتشا یدٌّذُ ا یضٍُ اًگ یافعال ٍ پَ یاست تشًاهِ ّا یاصکوشًگ ضذُ است ٍ ً یاسهحتشم تس

اص  یان ها لصاذ داس  ،تشًاهِ یيا دستٌاتشایي  .یٍ هزّث یفشٌّگ یسطح آگاّ یصافضا یيٍ ّوچٌ یتْثَد سشاًِ هطالعِ دس سطَح داًطگاّ یتاضذ تشا یا

تشادس تضسگَاسضاى، تِ  ی،ضْادت اهام حسي هجتثّوچٌیي کشتال ٍ  یضْذا)ع( ٍ اهام حسیي یياستع یامتِ هٌاسثت ا یاپَ یهساتمِ کتاتخَاً یک یكطش

. ینتپاشداص ساتطِ تاا عاضاَسا ٍ عاضاَسانیاى     ٍ پاسخ گَیی تِ سَاالت ٍ ضثْات هَجَد دسحضشت عثاس)ع(  ،)ع(یاهام حسي هجتثخصیت ض ییضٌاسا

ٍ  یاهلل خاهٌِ ا یتسُ ، آ یٌیًْضت عاضَسا ، سخٌاى اهام خو یشاهَىپ ییت)پشسص ٍ پاسخ ّایاصَست است کِ سِ کتاب فشات ح یيضشح تشًاهِ تِ ا

دس ساتطاِ تاا    یضاجاع  یذعلیًَى )ًَضتِ س یيدس ساتطِ تا حضشت عثاس( ٍ حاء س یضجاع یذهْذیآب ٍ ادب )ًَضتِ س ی(، سماییاهلل طثاطثا یتآ

اص دفتاش جْااد    یا  کتااب سا تاا تخف   تَاًٌاذ  یتلگشام ثثت ًام کشدُ ٍ ه یكاص طش یا یحضَس ىیا. داًطجَینهساتمِ دس ًظش گشفت یيا یاهام حسي( تشا

تاا   11ّش کتاب حاذٍد   یضَد. تشا یاًجام ه یٍ دس تاالس داًطکذُ پضضک یتِ صَست حضَس یاتیسٍص اص ثثت ًام اسص 11تا فاصلِ  کٌٌذ. یافتدس یپضضک

ِ  یتاش  یحکِ هطالعِ کشدُ اًذ ٍ تعذاد سَاالت صاح  یطتشیتشاساس تعذاد کتاب ت جَیاىًظش است. داًط هذ یحیٍ تطش یسَال تِ صَست تست 20  کا

 20کاهال تاِ ساَاالت ّاش ساِ کتااب        یپاساخ دّا   یااص اهت) هخصَظ تِ خاَد داسد  یِّذ یاص،ٍ ّش هحذٍدُ اهت ضًَذ یه یپاسخ دادُ اًذ ستثِ تٌذ

هسااتمِ   یکهساتمِ  یيکٌاس ا دس خَاٌّذ ضذ. یشجَ )دس اٍاسط آرسهاُ( تمذهساتمِ دس جطي سٍص داًط یيا یذگاىتشگض(. دسًظشگشفتي گشفتِ ضذُ است

 .گیشد یلشاس ه یشتشتش اص ّش کتاب هَسد تمذ یذُچک یاىداضت ٍ دس پا ینخَاّ یسیًَ یذُچک

فش اص افشادی کِ اهتیاص تایي  تِ سِ ًتَهاًی،  100.000تِ تشگضیذُ تشیي فشد تِ عٌَاى ًفش اٍل یک کاست ّذیِ صَست است کِ  تذیيجَایض هساتمِ ًیض 

کسة کشدُ اًذ تِ لیاذ لشعاِ یاک     00-10تَهاًی، تِ سِ ًفش اص افشادی کِ اهتیاص تیي  00.000کسة کشدُ اًذ تِ لیذ لشعِ یک کاست ّذیِ  00-20

تَهاًی ٍ تِ سِ چکیذُ  21.000 کسة کشدُ اًذ تِ لیذ لشعِ یک کاست ّذیِ 10-20تَهاًی، تِ سِ ًفش اص افشادی کِ اهتیاص تیي  10.000کاست ّذیِ 

 تَهاًی دادُ خَاّذ ضذ. 10.000تشتش ّش کتاب یک کاست ّذیِ 
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