تِ ًام خذاًٍذ جاى ٍ خرد
شماره :
 ...تاریخ :
پیوست :

28
98/5/15
ًذارد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 98
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هرکسی
عنوان طرح:

اخالق در رٍاتط عاضماًِ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری علوی فرٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق ترًاهِ

اهداف طرح :
تررسی ٍ تعریف اخالق ٍ جایگاُ آى در رٍاتط عاضماًِ
آضٌایی داًطجَیاى تا تازگطایی هجذد دفتر سازهاى ٍ ضرٍع فعالیت ّای آى
خالصه طرح :
رٍاتط عاضماًِ یکی از هْوتریي ٍ خَاستٌی تریي تجارب اًساًی داًستِ هی ضًَذ ،تِ گًَِ ای کِ تصَر هی ضَد عطك هی تَاًذ تِ هثاتِ
اهری هعٌاتخص تِ حیات فردی ٍ جوعی اًساًْا جْت ٍ ارزش تثخطذ .اها اغلة ها در رٍاتط عاضماًِ هاى دچار تعارضات اخاللی تسیاری
هی ضَین ٍ سردرگوی ّای عاطفی ای را از ایي جْت تجرتِ هی کٌین .اگر تتَاًین تصَیر رٍضٌتری از هعٌا ٍ جایگاُ اخالق در رٍاتط
عاضماًِ داضتِ تاضین ،ضایذ تتَاًین اٍال تِ گًَِ ای کیفیت ٍ استورار یک راتطِ عاضماًِ را افسایص دّین ٍ ثاًیا ّر دٍی ایي عٌاصر هعٌا
تخص حیات فردی یعٌی اهر عاضماًِ ٍ اهر اخاللی را تا تعارض کوتری در طرح خَد از زًذگی در کٌار ّن تجرتِ کٌین.
در ایي جلسِ هی کَضین ضوي تررسی هعٌای اهر اخاللی ٍ ارائِ صَرت تٌذی از آًچِ تجرتِ راتطِ عاضماًِ ًاهیذُ هی ضَد ،تِ دٍ دستِ
پرسص تَصیفی ٍ ٌّجاری در تاب اخالق در رٍاتط عاضماًِ پاسخ دّین .در ایي سخٌراًی از دٍ هٌظر فلسفی ٍ رٍاًطٌاختی تِ تحث
پیراهَى پرسص ّای هطرح ضذُ خَاّین پرداخت .ایي ًَع پرداختي تِ هسائل اخاللی (تَجِ ٍیصُ تِ ٍجَُ رٍاًطٌاختی رٍاتط اًساًی)
یکی از عٌاصر هْن اخالق پصٍّی در لرى تیستن است .حاصل کار طرح چطن اًذازی رٍضي تر در هَرد جایگاُ اخالق در رٍاتط عاضماًِ
خَاّذ تَد .ایي طرح تِ صَرت سخٌراًی ٍ گفت ٍ ضٌَد هیاى سخٌراى ٍ ضرکت کٌٌذگاى خَاّذ تَد.
پرسطْایی کِ در ایي سخٌراًی هَرد تحث لرار خَاٌّذ گرفت عثارتٌذ از:
. 1ارزش ّا ٍ ٌّجارّای اخاللی چِ جایگاّی در رٍاتط عاضماًِ دارًذ ٍ آیا ٌّجارّای اخاللی خاصی ًاظر تِ رٍاتط عاضماًِ ٍجَد دارد؟
. 2اگر ٌّجارّایی اختصاصی ترای رٍاتط عاضماًِ ٍجَد دارد ،ایي ٌّجارّا کذاهٌذ ٍ از چِ ارزش ّایی ًطأت هی گیرًذ؟
. 3آیا ٌّجارّای اخاللی ّوَارُ ٍ حتی در دل تجارب عاضماًِ ًیس تاالتریي ارزش ّا ّستٌذ؟
.4پایثٌذی تِ ٌّجارّای اخاللی چِ تر سر تجرتِ عاضمی هی آٍرد؟( کوک کٌٌذُ تِ اتي تجرتِ است یا هی تَاًذ آسیة زا تاضذ؟)
. 5در تعارض هیاى هصلحت اًذیطی عاضماًِ ٍ ٌّجارّای اخاللی چِ تایذ کرد؟
. 6آیا هی تَاى از فردی درگیر در تجرتِ عاضمی اًتظار پایثٌذی تِ ٌّجارّای اخاللی را داضت؟
ٍ. 7ظایف اخاللی در لثال خَد در رٍاتط عاضماًِ ( در صَرت ٍجَد) کذاهٌذ؟
. 8آیا عاضك ضذى ٍ حضَر در راتطِ ای عاضماًِ ها را اخاللی تر هی کٌذ؟

سخٌراى ایي ترًاهِ دکتر محمود مقدسی (دکترای فلسفِ ،پصٍّطگر دفتر تثلیغات اسالهی هطْذ ،هذیر پرٍشُ رٍاًطٌاسی اخالق هرکس
تحمیمات سیاست علوی کطَر ،هترجن کتاب «فلسفِ ای ترای زًذگی» ،هذرض فلسفِ عوَهی ٍ اخالق تجارت در داًطگاُ ضْیذ تْطتی
ٍ صٌعتی ضریف ٍ از اعضای اسثك سازهاى داًطجَیاى جْادداًطگاّی خراساى رضَی) خَاٌّذ تَد.
زمان اجرا :

98/5/30

مکان اجرا :

سالي ضَرای سازهاى هرکسی جْادداًطگاّی

