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 داًطکذُ ادتیاتدفتش  مجری طرح:

 

 ًین ساعت تا کتاب عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدضگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 آضٌایی ٍ آضتی دٍتاسُ داًطجَیاى تا کتاب اص طشیك اسائِ داًطجَیی آًْا ٍ تالش دس جْت تشٍیج فشٌّگ هطالعِ

 َیاى تا ساصهاى داًطجَیاىگفتگَ پیشاهَى هَضَع کتاب ٍ آضٌایی تیطتش داًطج
 

 : خالصه طرح

تا تَجِ تِ پاییي تَدى سشاًِ هطالعِ دس تیي داًطجَیاى، ًیاص تِ اجشای تشًاهِ ّایی تا هَضَع کتاب ٍ کتاتخَاًی کاهال احساع هیی ضیَد    

میص داضیتِ تاضیذ  تجشتیِ هَفیك      تشًاهِ ّایی تا هحَسیت هعشفی کتاب هی تَاًذ دس ایجاد اًگیضُ تشای کتیاتخَاًی دس تییي داًطیجَیاى ً   

اسائیِ   ًطسیت ّیا سا دٍتیاسُ تشگیضاس کٌیین       تیا اییي   تشگضاسی سلسلِ جلسات اسائِ کتاب داًطجَیی دس دٍسُ ّای گزضتِ ها سا تشآى داضت

 دٌّذگاى ایي دٍسُ تشًاهِ ًین ساعت تا کتاب عثاستٌذ اص:

تِ هعٌی ٍاطگَى کشدى یک ضعش ٍ هخالف آى سا سیشٍدى اسیت ٍ    ًمیضِ دس اصطالح)ًَضتِ هْذی اخَاى ثالث،  وقیضه و وقیضه سازان

یکی اص ضیَُ ّای لذیوی ضعشی دس ادتیات فاسسی تِ ضواس هی سٍد  ًمیضِ گَیی تمشیثا هعادل پاسٍدی فشًگیاى است ٍ اخَاى دس ایي اثیش  

 (  کش هثال ّای ضیشیي ٍ ًغض ضشح هی دّذ تِ تشسسی دلیك ٍ هَضکافاًِ ًمیضِ دس ضعش فاسسی هی پشداصد ٍ اًَاع ٍ السام آى سا تا ر

 اسائِ تَسط حویذ خادهی )داًطجَی اسضذ صتاى ٍ ادتیات فاسسی(

، اختصیاس  ییت کِ دس آى عیالٍُ تیش سعا   ی استفاسس یعشفاً یاتآثاس ادت یي، اص اسصضوٌذ تشیهحوَد ضثستش یخاص اثش هٌظَم ض) گلشه راز

 ( سشٍدُ است اهیشحطیي ّشٍی ّای  ی ایي هثٌَی سا دس پاسخ تِ پشسصضثستشاست   ضذُ یاىت یعشفاً ینهفاّ یيتش یكعو

 ٌاسی صتاى ٍ ادتیات سٍسی(آلای پاسسا ّادیَى )داًطجَی کاسض ائِ تَسطاس

اسیت کیِ ّویِ     ی دس ساتطیِ تیا هیشد جیَاً    یاسیی ٍ س یاجتویاع  ی کتاتیِ اسیت سٍس یاتادت یي ّایاص تْتش یکی)اثش داستایَفسکی،  ابله

  (تش ٍ داًاتش اص ّوِ آًْاست اها اٍ عالل یستً یصت یاتلْ یکٌٌذفکشه

 اسائِ تَسط خاًن ساسا جاللی هَسَی )داًطجَی کاسضٌاسی صتاى ٍ ادتیات فشاًسِ(

گییشد   دی یَْدی اًجام هیگضاسش ًَضتِ ضذُ ٍ سٍایت داستاى تَسط هش 15ایي کتاب دس لالة  )ًَضتِ اتشاّین حسي تیگی  محمد)ص(

  (ی عالی یَْدیاى ٍ هخالف تا دعَت پیاهثش ٍ تشٍیج آییي اٍست کِ ایي خَد ٍیظگی خاظ اثیش هحسیَب هیی ضیَد     کِ هاهَس هخفی ضَسا

 اسائِ تَسط خاًن عاطفِ اهیشی )داًطجَی کاسضٌاسی جغشافیا(
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