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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ػلَم پایِ
عنوان طرح:

چای ٍ کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی 

ادب ٍ ٌّز 

هحزٍهیت سدایی 

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق تزًاهِ 

اهداف طرح :
ًقذ ٍ تزرسی آثار ضاخص ػلَم اًساًی ٍ آضٌایی داًطجَیاى تاضیَُ ارائِ هطلة ٍتثادل ًظزات درحَسُ ػلَم اًساًی
ارتقا سطح آضٌایی ٍ هطارکت داًطجَیاى تا دفتز ساسهاى داًطجَیاى ػلَم پایِ
خالصه طرح :
در راستای تقَیت داًص ادتی ،تاریخی ،ػلوی ٍ فلسفی ٍ ّوچٌیي تلطیف فضای خطک تخصصی ػلوی داًطکذُ ػلَم ٍ رضذ فزٌّگی
داًطجَیاى تز آى ضذین تا تخص هزتَط تِ ایي حَسُ ّا در ایي داًطکذُ را پَیاتز ٍ پزرًگ تز کٌین .اس آى جایی کِ یکی اس هْن تزیي
راّکارّا در ایي سهیٌِ خَاًص آثار هْن ٍ تحلیل ٍ تزرسی آًْاست ،هیتَاى تا تزگشاری جلسات ّفتگی ػالٍُ تز ًایل آهذى تِ اّذاف
فَق ،فضایی هفیذ تزای آهادگی داًطجَیاى در تحث ٍتثادل ًظز تِ ٍجَد آٍرد .ایي جلسات تا توزکش تز سویٌار ّفتگی ٍ تحث پیزاهَى
آى تزگشار خَاّذ ضذ .تزای ّز جلسِ ،هَضَع اس پیص تِ تحث گذاضتِ ضذُ ٍ یک یا چٌذ هذیز جلسِ تزای ارائِ آى هَضَع اًتخاب
هیطَد .سؼی ضذُ است کِ هحتَای ایي جلسات رٍیکزد تاریخی ػلوی داضتِ تاضذ تا ًگاُ تٌیادی تزی تِ هطالة هَرد تحث در ػلَم
پایِ یا اًساًی ارائِ دّذ .در ایي جلسات ،هذیز جلسِ تا ارائِ سیز تاریخی ٍ هفاّین تٌیادی در یک ضاخِ ػلوی ٍ یا ادتی ٍ ػوذتا تا تکیِ
تز یک یا چٌذ اثز هکتَب هْن ٍ تاثیزگشار ،تالش هی کٌذ تِ داًطجَیاى کوک کٌذ تا درک تْتزی اس هطالة تذست آٍرًذ .تیاى چالص ّا
ٍ ًظزات اًذیطوٌذاى هَجة هی ضَد کِ داًطجَیاى پیزاهَى هَضَع تِ تحث ٍ تثادل ًظز تپزداسًذ .پز ٍاضح است کِ اطالػات تیطتز ٍ
حزکت تِ سوت جاهغ ًگزی در تفکز ٍ تصوین گیزی داًطجَیاى ًقص تسشایی دارد کِ ایي اهز در سیستن آهَسضی تا حذی هغفَل
هاًذُ است .پیص تیٌی هی ضَد تا هطارکت ً 20فز اس داًطجَیاى ػالقِ هٌذ 6 ،جلسِ اس ایي طزح تا پایاى تزم جاری تزگشار ضَد کِ در
صَرت استقثال داًطجَیاى در تزم آیٌذُ ًیش اداهِ یاتذ .تا تَجِ تِ تصوین گیزی ٍ اًتخاب کتة هَرد ًظز داًطجَیاى در ّز جلسِ تزای
جلسِ آیٌذُ ،هَضؼات تِ صَرت هذٍى هطخص ًوی تاضذ ،لذا تزای جلسات آیٌذُ هَضَػات تِ صَرت ضفاّی ارائِ خَاّذ ضذ .در حال
حاضز هحتَای یک جلسِ آیٌذُ تِ ضزح سیز است:
 -1 - 1هکاًیک کَاًتَهی ،تز اساس کتاب هکاًیک کَاًتَهی گزیفیتس ،ارائِ دٌّذُ :ػقیل ػاتذسادُ (داًطجَی فیشیک)
در ایي جلسِ سؼی خَاّذ ضذ تا تزرسی سیز تاریخی هکاًیک کَاًتَهی ٍ چالص ّای فلسفی پیص رٍی آى تِ ًظزات هختلف اًذیطوٌذاى در حَسُ
رفتار هادُ ٍ تز اساس دادُ ّای حاصلِ اس آسهایطْای تجزتی پزداختِ ضَد.
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مکان اجرا :

دفتز ساسهاى داًطجَیاى داًطکذُ ػلَم پایِ

