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 ٍ علَم اًساًی دفتر داًشکذُ ادتیات  مجری طرح:

 

  ًین ساعت تا کتاب عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ       گردشگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ترٍیج فرٌّگ کتاب خَاًی در تیي داًشجَیاى
 

 : خالصه طرح

 ،دادُ شذُ است یهجاز یتِ فضا یخَاً کتاب ٍ کتاب ُیگا، جاداًشجَلشر  یژٍُِ افراد جاهعِ ت یشترکِ در ت ینّست یيشاّذ اُ ها اهرٍز

 یحصح یردر کتاب ٍ لرار گرفتي در هستعمل ٍ تاهل  ین،تَسعِ ّوَار ساز یهطالعِ راُ را ترا یجٍ ترٍ یةتا تا ترغ یندار یفٍِظها ّوِ 

 .یندر جاهعِ تاش یاجتواع یّا یةآس یرکاّش چشوگپیشرفت فرٌّگی ٍ شَد تا شاّذ  یهَجة ه یزًذگ

فرٌّگ کتاتخَاًی ، تا گاهی درجْت ترٍیج ٍ تشَیك ترگسار کٌین« ًین ساعت تا کتاب»تا طرحی تا عٌَاى  ینتِ ّویي علت تر آى شذ

تِ  12/8/88 لغایت 21/8/88 یخاز تار یّفتِ هتَالچْار در طَل چْار ًفر  صَرت است کِ یيترًاهِ تِ ا یرًٍذ اجرا .ترداشتِ شذُ تاشین

، سثک ٍ شیَُ ًگارشی پرداختِ زًذگیٌاهِ ٍی گًَِ کِ ًخست تِ هعرفی کَتاّی از ًَیسٌذُ، تذیي .پردازًذ یًظرشاى ه ارائِ کتاب هَرد

 . شَد ّای حاضریي پرداختِ هی شَد ٍ در اًتْای جلسِ تِ پرسش خَاّذ شذ سپس تِ هعرفی کتاب پرداختِ هی

 تاشذ: تِ شرح ریل هی ّا ّا ٍ کتاب  اساهی ارائِ دٌّذُ

 8922180189داًشجَیی  شوارُ  تا  ؛عشق جاوید استکتاب  ،کتایَى شاپَری. 1

   8912148120داًشجَیی  ؛ تا شوارُ فلسفه علمکتاب  . پارسا ّادیَى،2

 8122134013 ؛ تا شوارُ داًشجَیی انسان در جست وجو معناکتاب  هْال شوسایی،. 3

 8912110088داًشجَیی  شوارُ  ؛ تابیگانهکتاب ، . فاطوِ کریوی4
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، داًشکذُ ادتیات ٍ علَم اًساًی301کالس     مکان اجرا :  (21/8/88ّا )شرٍع از  شٌثِ سِ  : زمان اجرا

 89های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 11 شماره :

 14/8/88 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


