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 دُ کالسیکسلسلِ خلسات  عنوان طرح:
 

        اختواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ      گزدضگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی             ٌّز ٍ ادب                            
 

  :اهداف طرح

  داًطدَیاىتَخِ تِ اّویت رٍسافشٍى هسائل حَسُ ٍرسش در خْت حفظ سالهتی ٍ سزگزهی 

 افشایص آگاّی در سهیٌِ ٍرسش فَتثال 

 ّای هختلف تاضگاّی رلاتت ٍ ّای سزضٌاس ارٍپایی تینٍ حَاضی سی عولکزد تزر 

  ّای داخلی در عَل فصل خذیذ لیگ تزتز ٍ لیگ لْزهاًاى آسیا عولکزد ٍ حَاضی تینتزرسی 

 شسرًثی ٍرسش ٍ هعضالت فعاالى حَسُ ٍتحث ٍ گفتگَ پیزاهَى هسائل خا 
 

 :خالصه طرح

عی سالیاى اخیز، ٍرسش لْزهاًی ًمص تِ سشایی تز  کس پَضیذُ ًیست. در احَال هزدم تز ّیچ تزٍرسش اّویت ٍ تاثیز تِ سشای اهزٍسُ 

ٍرسضکاراى کطَرهاى ًتایح تسیار خَتی  ِک کٌین هطاّذُ هی ًگاّی تِ دٍ سِ هاُ اخیز،تا . تزای هثال است خَ هَخَد در خاهعِ داضتِ

ضادی تی حذ ٍ حصزی در  ًطاط ٍٍ ایي رًٍذ ، اًذ فَتثال کسة کزدُ ّای هختلف ٍرسضی هثل کطتی، ٍالیثال ٍ تِ خصَظ در رضتِ

کٌٌذگاى  دًثال خشٍدر سزتاسز خْاى، ًشدیک تِ سِ ٍ ًین هیلیارد ًفز  . عثك آهار اعالم ضذُد کزدُ استتیي الطار هختلف خاهعِ ایدا

 دًیای ست تز اّویت پزداختي تِ هسائل هختلفا ٍ حذالل عزفذار یک تین ّستٌذ. هدوَع ّوِ ایي هسائل هْز تاییذیفَتثال،  خذی

 دّذ. رخ هی اعن اس هتي ٍ حَاضی اتفالات ٍ رلاتت ّایی کِ در سزاسزدًیا ٍ تِ خصَظ آسیا ٍ ارٍپا فَتثال

رٍس فَتثال داخل ٍ خارج  تِ هسائل هختلف ٍ تِ این ی دُ کالسیک، سعی کزدُ اس سزی تزًاهِ ت تزگشار ضذُتا تِ ایٌدا در پٌح لسو

تز آى ضذین تا سلسلِ خلسات دُ هتَلیاى تزگشاری تزًاهِ ٍ تاسخَرد لاتل تَخِ هخاعثیي،  تا تَخِ تِ ًظز هثثت کارضٌاساى ٍ تپزداسین

خْاد داًطگاّی ضثظ ضذُ، اس عزیك صفحِ ایٌستاگزاهی ساسهاى داًطدَیاى  سًذُ یاتزًاهِ، تِ صَرت  پٌح تا دُسیک را در لالة کال

ِ هَضَعات رٍس دًیای فَتثال تِ تحث ٍ گفت ٍ گَ تا تحلیلگزاى، تزًاهِ تستِ ت تا پاًشدُ . در ایي دُخزاساى رضَی هٌتطز کٌین

 .خثزًگاراى، کارضٌاساى، ٍ خثزگاى حَسُ ٍرسش خَاّین پزداخت

 سهاى تزگشاری ایي سلسلِ خلسات، هٌَط تِ اتفالات رٍس دًیای فَتثال خَاّذ تَد.

حضَر خاًن فزًَش خعفزی )خثزًگار ٍرسضی، هدزی رادیَ ٍ گشارضگز فَتثال(، آلای ًَیذ سزی خذیذ سلسلِ تزًاهِ دُ کالسیک تا 

هدزی تزًاهِ لذت فَتثال، لای رسَل هدیذی )خثزًگار ٍرسضی، ًَیسٌذُ، هدزی رادیَ ٍ تلَیشیَى،کارضٌاس ٍرسضی( ٍ آ) استادرحیوی

تحلیلگز ٍ ) آلای سپْز خزهی )رٍسًاهِ ًگار(، آلای پذرام عزب، آلای اهیز سلغاًپَر )خثزًگار ٍرسضی(، خثزًگار ٍ تحلیلگز ٍرسضی(

سٌذُ(، آلای داٍٍد احساى هحوذی )رٍسًاهِ ًگار ٍ ًَی کٌٌذُ تزًاهِ ٍرسضگاُ(، آلای تْیِ)ٌذُ ٍرسضی(، آلای پژهاى هاًذگاری گَی

)سزدتیز ٍرسضی ایسٌای ي رهضاًی ضزٍیآلای  ،گَیٌذُ خثز ٍرسضی(، آلای پیواى اسعذیاى )ًزیتَر ٍ گَیٌذُ خثز ٍرسضی(دادهزسی )

ًَیسٌذُ ، خاًن فاعوِ اتزاّیوی )گشارضگز ٍ تحلیلگز ٍرسضی(، خاًن ثویي رضَی )ًَیسٌذُ ٍرسضی(ادر اهیزی )(، آلای تْرضَی خزاساى

 تزگشار خَاّذ ضذ. حویذ اسکٌذری ) تحلیگز فَتثال( ٍ ٍ خثزًگار ٍرسضی(
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