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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ پیشاپضشکی
عنوان طرح:

ّوشاُ تا کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

ػلن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی ػلوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشٍیج فشٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی دس تیي داًشجَیاى
خالصه طرح :
تِ گفتِ اکثش جاهؼِشٌاساى ،الَام ٍ هللی کِ تاا هااعؼاِ ها ًَس تاَدُ ٍ کتااب ٍ کتااتخَاًی دس هیاًشااى سٍا تیشاتشی داشاتِ اسات،
تَاًستِاًذ فشٌّگی هاًذگاستش ٍ پَیاتش اص خَدشاى تش جای تگزاسًذ ٍ هیشاث فشٌّگی ٍ گٌجیٌاِ ّاای هؼااس ٍ دساتاٍسد ّاای ػاعوااى ٍ
فشّیختگاى خَد ساتِ ًسل ّای دیگش هٌتمل کٌٌذ.
تا تَجِ تِ پاییي تَدى سشاًِ هااعؼِ دس ایشاى ،ضشٍست چٌیي طشح ّایی تا هَضَع کتاب ٍ کتاتخَاًی کاهال احساس هیشَد.تشًاهِ ّاایی
تا هحَسیت کتاب هیتَاًذ دس ایجاد اًگیضُ دس تیي داًشجَیاى ًمش داشتِ تاشذ .دفتش داًشکذُ پیشاپضشکی ٍ تَاًثخشی دس ساستای اّذا
فشٌّگی خَد دس ًظش داسد تا تا تشگضاسی سلسلِ جلسات ًمذ ٍ هؼشفی کتاب داًشجَیاى سا تِ ایي اهش هْن تشَیك کشدُ ٍ فشٌّاگ هااعؼاِ
سا دس ساح داًشکذُ تشٍیج ًوایذ .تشای ایي هٌظَس لشاس است دس اتتذای ّش جلسِ یکی اص داًشجَیاى ،پس اص اسائِ تَضیحاتی دستااسُ سًٍاذ
ًمذ ادتی ،کتاب ّای هؼشفی شذُ سا ًمذ کشدُ ٍ پس اص آى حاضشیيً ،ماِ ًظشات ٍ تشداشتّاای شخصای خَدشااى سا تیااى کٌٌاذ ٍ دس
پایاى ّش جلسِ تِ یک جوغ تٌذی کلی هتٌاسة تا اّذا جلسِ دست پیذا کٌٌذ .ایي تشًاهِ تاِ واَست ّاش ّفتاِ دسسٍصّاای شاٌثِ اص
ساػت  11اعی  11دس داًشگاُ ػلَم پضشکی هشْذ تشگضاس هی شَد.
کتاب ّای هٌتخة تشای ًمذ ٍ تشسسی تِ ششح صیش هی تاشٌذ:
بیگانه اثش آلبرکامو
طاعون اثش آلبرکامو
کیمیاگر اثش پائولو کوئلیو
قمار باز اثشداستایوسفکی
تهوع اثش ژان پل ساتر

زمان اجرا :

ّش ّفتِ دٍشٌثِّا ششٍع اص  11آرس

مکان اجرا :
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