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مجری طرح :کاًَى کتاب ٍ دفتش داًطکذُ ػلَم اداسی ٍ التصادی
عنوان طرح:

ّفت ػادت هشدهاى هَثش

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تا کتاب ّفت ػادت هشدهاى هَثش ٍ تشٍیج فشٌّگ کتاتخَاًی
جلة هطاسکت داًطجَیاى ٍ اساتیذ دس حلمِ ّای هطالؼاتی ٍ جلسات هستوش تشسسی کتاب
خالصه طرح :
کتاب «ّفت ػادت هشدهاى هَثش» ًَضتْی هَسس کاًَى سّثشی کاٍی دکتش «استفاى کاٍی» است .ایي کتاب حاصل گرشدآٍسی هطالرة
سویٌاسی است کِ دکتش کاٍی دس سال  ،۲۹۹۱دس هَسد ّفت ػادت هشدهاى هَثش تشای هرذیشاى ٍ هَسسراى ضرشکتّرای ترضسگ آهشیکرا
تشگضاس کشد .اٍ دس ایي کتابّ ،فت ػادت سا هؼشفی هیکٌذ ٍ هؼتمذ است افشاد تا ایجاد ایي ػرادات دس خرَد دس دساصهرذت هریآهَصًرذ کرِ
چگًَِ هَثش ٍالغ ضًَذ .هخاطثاى ایي کتاب تٌْا هذیشاى ًیستٌذ؛ تلکِ ّش فشدی کِ هیخَاّذ دس سٍاتط ضغلی ،خاًَادگی ٍ دس کل صًذگی
خَد فشدی هَثش ضٌاختِ ضَد ،جضٍ هخاطثاى ایي کتاب لشاس هیگیشدًْ .ادیٌِ کشدى ایي ّفرت ػرادت دس دسٍى ،افرضایص اػتوادترًِفرس،
تْثَد کیفیت سٍاتط اًساًی ،ایجاد اًگیضُ دس دیگشاى ٍ خاللیت ٍ ضادی سا تِ دًثال خَاّذ داضت .هطالة کتراب دس سریضدُ تخرص آهرذُ
است .دس ضص تخص تِ همذهِ ،هؼشفی ٍ جوغ تٌذی پشداختِ ضذُ ٍ دس ّش ّفت تخص دیگش ،یک ػادت هَثش هؼشفی هیضَد .ایي ػرادات
ػثاستاًذ اصۺ «ػادت۲ۺ ػاهل تاضیذ»« ،ػادت۱ۺ رٌّا اص پایاى آغاص کٌیرذ»« ،ػرادت۳ۺ ًخسرت اهرَس ًخسرت سا لرشاس دّیرذ»« ،ػرادت: ۴
تشًذُ/تشًذُ تیٌذیطیذ»« ،ػادت۵ۺ ًخست گَش فشا دّیذ»« ،ػادت۶ۺ سیٌشطی(اًشطی گشٍّی ایجاد کٌیذ)» ٍ «ػادت۷ۺ اسُ سا تیض کٌیذ».
هؼشفی ایي کتاب تِ داًطجَیاى ایي فشصت سا هیدّذ کِ خَد سا تطٌاسٌذ ٍ سٍی دیگشاى تأثیش تگزاسًذ ٍ اص تیرٌص ػویرك تررَسیّرایص
ًْایت استفادُ سا تکٌٌذ.
کاًَى کتاب ٍ کتاتخَاًی دس ًظش داسد طی  ۷جلسِ ٍ دس یک حلمِ هطلؼاتی تا حضَس دکتش هلکصادُ (ػضَ ّیرات ػلوری گرشٍُ هرذیشیت
داًطکذُ ػلَم اداسی) ایي کتاب سا تشسسی کشدُ ٍ دس ّش جلسِ تِ تحث ٍ گفت ٍگَ دس هَسد یک ػادت هَثش تپشداصد.
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