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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 79
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضٕ
عنوان طرح:

حلقِ ًقذ ادتٖ

سرفصل فعالیت:

دٗي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًٖ

ػلن ٍ اًذٗطِ 

س٘است ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍه٘ت صداٖٗ

گشدضگشٕ ػلوٖ فشٌّگٖ 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
اسائٔ ًظشّٗات ادتٖ ٍ اجشإ آى تش هتيّإ ادتٖ
تِ اضتشاک گزاضتي اعّالػات ت٘ي اػضإ حلقٔ ًقذ ادتٖ ،اسات٘ذ داًطگاُ ،داًصآهَختگاى
آضٌاٖٗ داًطجَٗاى ٍ فاسؽالتّحص٘الى هقاعغ تحص٘الت تکو٘لٖ تا ًظشّٗات سٍص ًقذ ادتٖ ٍ تْشُگ٘شٕ اص آى دس پاٗاىًاهِ ٍ هقاالت
خالصه طرح :
ًقذ ادتٖ اهشٍصُ ضاخِإ تٌ٘اسضتِإ اص ادتّ٘ات هحسَب هٖضَد کِ تِعَس خاظ تا فلسفِ ٍ صتاىضٌاسیٖ ٍ پیا اص آى تیا سٍاىضٌاسیٖ،
جاهؼِضٌاسٖ ٍ دٗگش ضاخِّإ ػلَم اًساًٖ استثاط ًضدٗکٖ داسد ،چشاکِ ًظشّٗیات اص ػلیَم ٗادضیذُ تیِتیذسٗ ٍاسد ادتّ٘یات هیٖضیًَذ ٍ
تِصَست کاستشدٕ دسهٖآٌٗذ ٍ تا سٍشّإ کوّٖ ٍ ک٘فٖ دس تحل٘ل جضءًگشاًِ ،کلًگش ٗا تشک٘ثٖ هتيّإ ادتٖ تِکاس هٖسًٍذ.
حلقٔ ًقذ ادتٖ تا ّذف تقَٗت ٍ تصح٘ح تفکّش اًتقاد ػلوٖ ٍ آهَصش سٍشّإ جذٗذ ًقذ ادتٖ تطک٘ل ضذُاست ٍ پٌ ػضیَ اصیلٖ داسد.
ّش ٗک اص اػضا عّٖ دٍ جلسِ هتَالًٖ ،ظشّٗٔ جذاگاًِإ سا هؼشّفٖ ٍ آى سا تشإ ًقذ ٍ تحل٘ل ٗک هتي ادتٖ تیِ کیاس هیٖ تیشد .هخیاعث٘ي
سخٌشاًٖ ،داًطجَٗاى سضتٔ ادتّ٘ات فاسسٖ ٍ دٗگش سضیتِّیإ هیشتثظ تیا ًقیذ اصجولیِ فلسیفِ ،صتیاى اًگل٘سیٖ ،صتیاىضٌاسیٖ الّْ٘یات،
جاهؼِضٌاسٖ ٍ تشخٖ دٗگش اص ضاخِ ّإ ػلَم اًساًٖ ّستٌذ ،چشاکِ اٗي ًظشّٗات تشإ تحل٘ل تس٘اسٕ اص ضاخِّإ ػلَم اًسیاًٖ کیاستشد
داسًذ .حلقٔ ًقذ ادتٖ تِهٌظَس تِاضتشاکگزاضتي اعّالػات ت٘ي اػضإ حلقیِ ٍ داًطیجَٗاى ٍ فیاسؽالتّحصی٘الى ٍ اسیتاداى داًطیگاُّیإ
هختلف اص جولِ داًطگاُ فشدٍسٖ ،آصاد اسالهٖ ،پ٘ام ًَس ،اهام سضا ٍ فشٌّگ٘اى اٗجاد ضذُ است ٍ دس حال حاضش کاًالٖ تیا ّوی٘ي ًیام دس
تلگشام داسد کِ هذٗشگشٍُّا ٍ اسات٘ذ هختلف ٍ ّوچٌ٘ي فاسؽ التحص٘الى ٍ داًطجَٗاى هزکَس سا فشاخَاًذُ است.
جلسِ اٍّل تشإ هؼاسفِ ٍ تٌظ٘ن سخٌشاًٖ ّإ اػضإ اصلٖ تشگضاس خَاّذضذ ٍ جلسات دٍم تا ضطین تیِ سیخٌشاًٖ دس تیاسٓ فشهال٘سین،
ًظشّٗات هتي ٍ هتٌّ٘ت ٍ س٘الى رّي دس سٍاٗت اختصاظ خَاّذداضت .حلقٔ ًقذ ادتٖ اص پٌ ػضَ اصلٖ تِ تشت٘ة صٗش تطک٘ل ضذُ است؛
دکتر فرّخ لطیفنژاد (داًص آهَختٔ دٍسٓ دکتشٕ داًطگاُ فشدٍسٖ ٍ هذسّس داًطگاُ اهام سضا ٍ ػضَ سسوٖ پژّصسیشإ ااتیت ،هَلیف
کتة ٍ هقاالت گًَاگَى) ،دکتر فرنگیس فرهود (هذٗش پژٍّصسشإ ااتت ٍ داًص آهَختٔ هشکض ػلَم ٍ تحق٘قات خشاساى سضَٕ ،هَلف
کتة ٍ هقاالت گًَاگَى) ،دکتر رؤیا یداللهی (هَلف کتة ٍ هقاالت گًَاگَى) ،دکتر نجمه بهمدی (هَلف کتیة ٍ هقیاالت گًَیاگَى)،
مهشید نیکفر (داًطجَٕ دکتشٕ پشدٗا داًطگاُ فشدٍسٖ)

زمان اجرا :

پاٗ٘ض 7931

مکان اجرا :

تاالس سجاٖٗ داًطکذُ ادت٘ات

