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

99
99/9/12
ًذاسد

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال  89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

فلسفِ ٍ تابآٍسی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشسسی ساّکاسّای تابآٍسی دس صًذگی سٍصهشُ ٍ تحشاىّای اجتواعی
خالصه طرح :
ایي سٍصّا ها ایشاًیاى چِ دس سطح صًذگی سٍصهشُ ٍ چِ دس تحشاىّای اجتواعی ٍ سیاسی ًاگضیشی کِ تجشتِ هی کٌین ،تِ صَست فشدی ٍ
جوعی ،تا هَلعیتّای استشعصا ٍ تٌشّایی سٍتِسٍ ّستین کِ کن یا صیاد تش صیست عیٌی ،سالهت سٍاى ٍ استثاطاتواى تأثیشات هخشتی
هی گزاسًذ .دس ایي ششایط ،تِ ًظش هیسسذ توشکض تش ایذُ تابآٍسی ٍ یافتي ساّکاسّایی تشای عولیاتی کشدى آى دس صیست فشدی ٍ
اجتواعی ،تِ یکی اص اٍلَیت ّای فشٌّگی تثذیل شذُ است.
تابآٍسی سٍاًشٌاختی یاد هیکٌٌذ عثاست است اص تَاًایی رٌّی( سٍاًی) ٍ عاطفی تشای هماتلِ تا تحشاى
تابآٍسی کِ عوَهاً اص آى تا تعثیش 
یا ششایط استشعصا دس صًذگی فشدی ٍ اجتواعی .تِ تعثیش سادُتش ،تابآٍسی سٍاًشٌاختی دس افشادی ٍجَد داسد کِ هی تَاًٌذ لاتلیتّای
سٍاًی ٍ سفتاسی سا دس خَدشاى تٍِجَد تیاٍسًذ کِ تِ آىّا کوک هیکٌذ دس تحشاىّا ،آشَبّا ٍتٌشّای صًذگی سٍصهشُ آسام تواًٌذ،
یکپاسچگی سٍاًی خَد سا حفظ کٌٌذ ٍ اص دل ایي اتفالات تا کوتشیي ًتایج ٍ تأثیشات هٌفی تیشٍى تشٍد.
یشَد .دس ایي تیي ،فلسفِ عوَهاً تا توشکض تش
تابآٍسی افشاد کوک کٌٌذ ،طیف گستشدُ ای سا شاهل ه 
لاتلیتّایی کِ هیتَاًٌذ تِ افضایش 
تاٍسّای افشاد ،جْاىتیٌی آىّا ،تصَیش کلّی آىّا اص هعٌا ٍ کاسکشد صًذگی ،استعاسُّای آى اص صًذگیً ،سثت افشاد تا خَدشاى ٍ دیگشاى ٍ
 ...اتضاسّای رٌّی ٍ شٌاختی هٌاسثی سا تشای افضایش تاب آٍسی دس اختیاس افشاد لشاس هی دّذ .دس ایي ًشست تِ دًثال تَضیح ایي هطلة
خَاّین تَد کِ فلسفِ چگًَِ هی تَاًذ چٌیي اتضاسّایی سا فشاّن کٌذ ٍ ایي اتضاسّا چگًَِ ٍ تا چِ حذ تِ کاس تحشاى ّای اهشٍص ها دس ایشاى
کًٌَی هی آیٌذ .ایي طشح تِ صَست سخٌشاًی ٍ گفت ٍ شٌَد هیاى سخٌشاى ٍ ششکت کٌٌذگاى خَاّذ تَد .سخٌشاى ایي تشًاهِ دکتر
محمود مقدسی (دکتشای فلسفِ ،پظٍّشگش دفتش تثلیغات اسالهی هشْذ ،هذیش پشٍطُ سٍاًشٌاسی اخالق هشکض تحمیمات سیاست علوی
کشَس ،هتشجن کتاب «فلسفِ ای تشای صًذگی» ،هذسع فلسفِ عوَهی ٍ اخالق تجاست دس داًشگاُ شْیذ تْشتی ٍ صٌعتی ششیف ٍ اص
اعضای اسثك ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی خشاساى سضَی) خَاٌّذ تَد.
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سالي شَسای ساصهاى هشکضی جْادداًشگاّی

