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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 92
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًطىذُ علَم پایِ
عنوان طرح:

فلسفِ رّي

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

وتاب ٍ وتاتخَاًی 

ادب ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
استما سطح هطالعِ داًطجَیاى ٍ آضٌایی داًطجَیاى تا سَاالت هطشح دس فلسفِ رّي
ایجاد اًگیضُ تحمیك ٍ پژٍّص ٍ ایجاد پَیایی دس داًطجَیاى ٍ ایجاد هحیطی سالن تشای تثادل ًظش پیشاهَى دغذغِ ّای فلسفی سٍص
افضایص سطح آضٌایی ٍ هطاسوت داًطجَیاى تا دفتش ساصهاى داًطجَیاى داًطىذُ علَم پایِ
خالصه طرح :
اص آًجایی وِ ایي هَضَع اص هَضَعات داغ ٍ تِ سٍص فلسفِ است ٍ دس دپاستواى ّای فلسفِ دس سشاسش دًیا دس حال تشسسی است ،لزا ایي
واسگاُ تِ افضایص سطح هطالعِ داًطجَیاى خَاّذ اًجاهیذ .چگًَِ هیتَاًین ،اگش اصال هوىي تاضذ ،هیاى دسوی وِ اص خَدهاى تِ عٌَاى
هَجَداتی آگاُ ،ری ضعَس ،آصاد ،عمالًی ،اخاللی ،داسای صتاى ٍ حس صیثاضٌاختی داسین تا دسوی وِ علَم تٌیادی اص جْاًی یىسشُ
هتطىل اص رسات فیضیىیِ تذٍى رّي ٍ تیهعٌا تذست هیدٌّذ ساصش دّین؟ ایي پشسص سا هْوتشیي دغذغِ فلسفی ٍ عمالًی عصش حاضش
خَاًذُاًذ .آگاّی چیست ٍ چگًَِ هیتَاًذ دس اثش فشایٌذّای هغضی پذیذ آیذ؟ آگاّی چگًَِ تش سفتاس ها تأثیش علّی هیگزاسد؟ چگًَِ
ٍالعیت سا دس فشایٌذّای رٌّی خَد تِ تصَس دس هیآٍسین؟ هاّیت ادسان حسی ،حافظِ ،هعشفت ٍ سفتاس چیست؟ آیا هغض هیتَاًذ یه
واهپیَتش تاضذ؟ ایٌْا ّوگی اص تٌیادیتشیي هسائل فلسفِ ،علَم ضٌاختی ٍ سٍاًطٌاسی هعاصش ّستٌذ وِ دس صذد یافتي پاسخّایی تشای
آًْا ّستین .تا تَجِ تِ ایٌىِ فلسفِ رّي یىی اص جذیذتشیي ضاخِ ّای فلسفِ ٍ داغتشیي آًْاست ،تشآى ضذین تا دس اداهِ واسگاُ ّای
فلسفِ علن وِ تا استمثال هٌاسة داًطجَیاى ًیض هَاجِ ضذُ تَد ،واسگاّی تا عٌَاى "فلسفِ رّي" تشگضاس ًوایین ٍ تذیي ٍسیلِ گاهی دس
جْت افضایص سطح داًص ٍ آگاّی عوَهی دس ایي حَصُ تشداسین .پیص تیٌی هی ضَد ً 15فش اص داًطجَیاى دس ایي واسگاُ ضشوت
خَاٌّذ وشد .هذسس ایي جلسات ًیض آلای احساى وشیوی (فَق لیساًس فلسفِ علن اص داًطگاُ صٌعتی ضشیف هی تاضٌذ) وِ تذسیس
واسگاُ ّای فلسفِ علن سا ًیض تش عْذُ داضتٌذ .سشفصل ّا پیطٌْادی تشای ایي واسگاُ ًیض تِ ضشح ریل هی تاضذ :
 .1هسالِ جسن ٍ سٍح
 .2واسوشدگشایی ٍ َّش هصٌَعی
ً .3ظشیِ یگاًگی ٍ فیضیىالیسن
 .4هسالِ ضعَس
 .5هاّیت رّي ٍ لصذیت

زمان اجرا :

دٍ سٍص دس ّفتِ ،ساعت  10صثح

مکان اجرا :

سالي ضَسای ساصهاى هشوضی جْادداًطگاّی

