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 دفتش داًشکذُ الْیات ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی مجری طرح:

 

 سَگَاسُ فاطویِ عنوان طرح:

 

            اع اجتوت ٍ سیاس                  علن ٍ اًذیشِ       یخَاً کتابکتاب ٍ              لشآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  تشًاهِ فَق      گشدشگشی علوی فشٌّگی            صدایی یتهحشٍه             ٌّش ٍ ادب                           
 

  :اهداف طرح

 داشت ایام سَگَاسی شْادت حضشت فاطوِ )س( گشاهی -

 آشٌایی تا اتعاد گًَاگَى عضاداسی فاطویِ دس فشٌّگ شیعِ -

 ی دیٌی تا هحَسیت شخصیت حضشت فاطوِ دس جاهعِ داًشگاّیالگَساص -
 

 خالصه طرح:
 

عالویي، تشتشیي الگَی صى دس حضشت فاطوِ صّشا )س(، دختش گشاهی پیاهثش اسالم )ص( ٍ ّوسش اهام اٍل شیعیاى هلمة تِ سیذُ الٌساء ال

 دیذگاُ اسالهی شٌاختِ هی شًَذ.

وَاسُ پیًَذ عویمی تا فشٌّگ عوَهی شیعِ داشتِ است. تِ جْت همام ٍاالی ایي تاًَی تضسگَاس ٍ عضاداسی حضشت فاطوِ )س( دس طَل تاسیخ، ّ

شَد. صًذگی صذیمِ کثشی، داسای اتعاد گًَاگَى شخصیتی، خاًَادگی ٍ  ای تشگضاس هی ایام فاطویِ تا حضى ٍ شکَُ ٍیژُ هصائة ٍاسدُ تش ایشاى،

تعوك ٍ تفکش فَل هاًذُ ٍ یا کوتش تِ آى تَجِ شذُ است. اص ایي سٍ، تَاهاى تا رکش هصیثت ایشاى، اجتواعی تَدُ است کِ تشخی اص ایي اتعاد، هغ

شجَ هَثش ٍ سٍشي  گش تِ ًظش هی سسذ. دس جضئیات صًذگی حضشت فاطوِ خصَصا تشای ًسل جَاى ٍ دًا

شگاُ فشدٍسی هشْذ دعَت ِت دس ّویي ساستا، اص حجت االسالم ٍ الوسلویي دکتش سیذ هْذی هشٍیاى حسیٌی  شکذُ الْیات دًا اص اساتیذ دًا

 عول آهذ تا دس لالة سخٌشاًی، تِ ششح ٍ تیاى صًذگی حضشت فاطوِ ٍ گزسی تِ سیش فشٌّگی عضاداسی فاطویِ تپشداصًذ.

شجَیاى جْاد شجَیاى ضثط ٍ پس اص هستٌذساصی، دس صفحات هجاصی ساصهاى دًا شگاّی ایي تشًاهِ تَسط عَاهل ساصهاى دًا خشاساى  دًا

 دس اختیاس هخاطثاى لشاس خَاّذ گشفت. سضَی
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