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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 59
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ ادثیبت
عنوان طرح:

ًین سبػت ثب کتبة

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
هؼشفی کتبة ّبی هْن ٍ سششٌبس سشتِ جبهؼِ شٌبسی ثِ داًشجَیبى ػاللِ هٌذ ثِ ایي سشتِ
تشٍیج فشٌّگ کتبة ٍ کتبة خَاًی ثیي داًشجَیبى
هؼشفی سبصهبى داًشجَیبى ٍ جزة داًشجَیبى ػاللِ هٌذ ثِ فؼبلیت ّبی داًشجَثی
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ پبییي ثَدى سشاًِ هطبلؼِ دس ایشاى ،ضشٍست اجشای چٌیي طشح ّبیی ثب هَضَع کتبة ٍ کتبة خَاًی کبهال احسبس هی شَد .ثشًبهِ ّبیی ثب
هحَسیت کتبة ٍ کتبة خَاًی هی تَاًذ دس ایجبد اًگیضُ هطبلؼِ دس ثیي داًشجَیبى ًمش داشتِ ثبشذ .تجشثِ ثشگضاسی هَفك سلسلِ جلسبت ًین سبػت
ثب کتبة دس دٍسُ ّبی گزشتِ هب سا دس اجشای دٍثبسُ طشح دس سبل تحصیلی جذیذ تشغیت کشد .سًٍذ اجشای ثشًبهِ ثِ ایي صَست خَاّذ ثَد کِ ً 4فرش
دس  4سٍص هتَالی ثِ هؼشفی کتبة هَسد ًظششبى خَاٌّذ پش داخت .اثتذا هؼشفی کَتبّی اص ًَیسٌذُ کتربة ،صًرذگی ًبهرِ ،سرجر فکرشی ٍ آوربس... ٍ .
صَست خَاّذ گشفت ،سپس ثِ هؼشفی کتبة پشداختِ هی شَد ٍ دس اًتْبی جلسِ ثِ سَاالت هخبطجبى پبسخ دادُ هی شَد.
لیست کتبة ّبی ایي دٍسُ ثِ ششح صیش هی ثبشذ :
جامعه شناسی خودمانی ً :بم کتبثی است کِ ثِ للن حسي ًشالی کِ تَسط ًشش اختشاى ثِ چبح سسیذُ است .ایي کتبة پیشاهَى ثشخری اص ٍیژگری
ّبی ایشاًیبى ًظیش ثیگبًگی ثب تبسیخ ،حمیمت گشیضی ٍ پٌْبًکبسی ،ظبّشسبصی ،لْشهبى پشٍسی ٍ استجذادصدگی ،خَدهحَسی ٍ ثشتشی جَیی ٍ سیبکبسی
ٍ شؼبسصدگی ٍ هسئَلیت ًبپزیشی ٍ  ...ثب هب ثِ گفتگَ هی ًشیٌذ.
قواعذ روش جامعه شناسی  :ایي اوش ًَشتِ جبهؼِ شٌبس هشَْس اهیل دٍسکین فشاًسَی است ،کِ ثِ ّوت ػلی هحوذ کبسداى تشجوِ ٍ اًتشربسات
داًشگبُ تْشاى آى سا ثِ چبح سسبًذُ است .دٍسکین هؼتمذ است کِ ًخستیي ٍ اسبسی تشیي لبػذُ ایي است کِ ٍلبیغ اجتوبػی سا شی یب اهشی جذا اص
تفکش ثذاًین .ایي کتبة دس  6فصل ثِ سشتِ تحشیش دسآهذُ است .دٍسکین دس فصل اٍل للوشٍ هَضَػی سا اوجبت هی کٌذ ٍ اص فصل دٍم ثِ ثؼذ ثِ هطبلؼِ
ٍ تجییي ٍ استذالل دس هَاجِ شذى ثب پذیذُ ّب ٍ ٍالؼیت ّبی اجتوبػی هی پشداصد.
جامعه شناسی نخبه کشی  :کتبثی است کِ ثِ للن ػلی سضبللی دسثبسُ ػولکشد ًخجگبى سیبسی ٍ ثشخَسد جبهؼرِ ایرشاى ثرب آًْرب ثرِ سشرتِ تحشیرش
دسآهذُ است ٍ ػٌَاى پششوبسگبى تشیي کتبة دس حَصُ هطبلؼبت سیبسی دس سبل  7711ایشاى سا ثِ خرَد اختصربد دادُ اسرت .ایري کتربة تحلیلری
جبهؼِ شٌبسبًِ اص ثشخی سیشِ ّبی تبسیخی استجذاد ٍ ػمت هبًذگی دس ایشاى سا ثیبى هی داسد.
ازماست که برماست  :ایي کتبة ًَشتِ دکتش ّوب ًبطكًَ ،یسٌذُ ،پژٍّشگش ،استبد داًشگبُ سَسثي ،تبسیخ ًگبس دٍساى لبجبس ٍ هشرشٍطِ اسرت .ایري
هجوَػِ شبهل دٍ ثخش هجضاست کِ تبسیخ دٍسُ لبجبس سا ثب رکش سٌذ ثیبى هی داسد .لیست اسائِ دٌّذگبى ثِ ششح صیش هی ثبشذ:
مریم رحیمی  :پژٍّشگشی ػلَم اجتوبػی  /جبهؼِ شٌبسی خَدهبًی
محمذرضا محمذی  :پژٍّشگشی ػلَم اجتوبػی  /لَاػذ سٍ .جبهؼِ شٌبسی
معصومه حسین زاده  :پژٍّشگشی ػلَم اجتوبػی  /جبهؼِ شٌبسی ًخجِ کشی
علی دلگشا باغذار  :داًشجَی دکتشای تبسیخ  /اصهبست کِ ثشهبست
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