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 دفتر داًشکذُ ادتیات مجری طرح:

 

 ًین ساػت تا کتاب عنوان طرح:

 

          اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ       گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی            ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ترٍیج فرٌّگ کتاب خَاًی در تیي داًشجَیاى
 

 : خالصه طرح

از ایاي جْات    ت.اسا  دادُ شاذُ  یهجااز  یتِ فضاا  یٍ کتاتخَاً  کتاب یگاُ، جاداًشجَلشر  یژٍُِ افراد جاهؼِ ت یشتردر تُ اهرٍزهتاسفاًِ 

در اسات. تؼماو ٍ تاهاو    تَساؼِ  ّا ترای ّوَارسازی هسایر   راُیکی از هطالؼِ  شَد. تِ هطالؼِ یکی از اّذاف هْن ها هحسَب هی یةترغ

فتر ادتیاات  ذ. در ّویي راستا ددر جاهؼِ تاش یاجتواػ یّا یةکاّش آس ٍ یزًذگ یحصح یرلرار گرفتي در هستَاًذ راّی ترای  هیکتاب 

صاَرت   یيترًاهِ تِ ا یرًٍذ اجراتر آى شذ تا اداهِ جلسات ًین ساػت تا کتاب، گاهی درجْت ترٍیج ٍ تشَیك فرٌّگ کتاتخَاًی تردارد. 

گًَاِ کاِ    تاذیي  .پردازًاذ  ی( تِ ارائِ کتاب هَرد ًظرشاى ه201)کالس  یاتدر هحو داًشکذُ ادت یّفتِ هتَال 4ًفر در طَل  4است کِ  

هؼرفی کَتاّی از ًَیسٌذُ، زًذگیٌاهِ ٍی، سثک ٍ شیَُ ًگارشی پرداختِ ٍ سپس تِ هؼرفای کتااب پرداختاِ خَاّاذ شاذ ٍ در      ًخست 

 خَاٌّذ پرداخت.  اًتْای جلسِ حاضریي تِ ارائِ ًمطِ ًظر ٍ طرح پرسش

 تاشذ: ّا تذیي شرح  هی اساهی کتاب

 خَاُ، داًشجَ همطغ کارشٌاسی ارشذ ادتیات فارسی  یؼتی، ارائِ تَسط خاًن سارا ایسدشر یدکتر ػل : اثرهبوط

 ارشذ ادتیات فارسی، ترجوِ احساى شاُ لاسوی ارائِ تَسط حویذخادهی داًشجَ راجرز ٍ هو تاهپسَى یجوًااثر فیلسوفان بدکردار: 

 داًشجَ کارشٌاسی تاریخ. چی یي. ارائِ تَسط حسیي آجیوگرگ یکً  ترجوِ ی،ًَح ّرار یٍَال : اثر انسان خردمند

 : اثر ج ارار تالکیي، ترجوِ رضا ػلیسادُ، ارائِ تَسط پارسا ّادیَى داًشجَ همطغ کارشٌاسی زتاى ٍ ادتیات رٍسی.سیلماریلیون
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