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دفتش داًشکذُ ادبیات : مجری طرح

 

( 1)یک ّفتِ با کتاب : عنوان طرح

 

                            سیاست ٍ اجتواع             علن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتابخَاًیدیي ٍ لشآى       :سرفصل فعالیت

        فَق بشًاهِ             گشدشگشی علوی فشٌّگی               هحشٍهیت صدایی                            ادب ٍ ٌّش
 

: اهداف طرح 

افضایش سطح فشٌّگ هطالعِ ٍ کتابخَاًی دس بیي داًشجَیاى ٍ جزب داًشجَیاى عاللِ هٌذ 

هعشفی چٌذ کتاب دس حَصُ ادبیات داستاًی ٍ آشٌایی داًشجَیاى با ًَیسٌذگاى هختلف 
 

: خالصه طرح 

یکی اص طشح ّای سٌتی ساصهاى داًشجَیاى دس سالیاى گزشتِ، جلسات اسائِ کتاب داًشجَیی بَدُ است کِ با عٌَاى ایٌجا چشاغی سٍشي 

دس سٍصگاسی کِ فشٌّگ هطالعِ دس بیي داًشجَیاى بِ شذت سٍ بِ افَل است، بشگضاسی ایي چٌیي طشح ّایی با . است بشگضاس هی شذُ

اهسال ًیض با تَجِ بِ ایي ًکتِ کِ . هشکالت عذیذُ ای هَاجِ هی باشذ، اص کتاب هفیذ ٍ  اسائِ دٌّذُ آى گشفتِ تا هخاطبیي ّش جلسِ

طشح ایٌجا چشاغی سٍشي است دس اسائِ کتاب بِ هذت یک هاُ دس تْشاى هصَب شذُ بَد، دس ًظش داسین تا اٍلیي ّفتِ آًشا دس داًشکذُ 

 دلیمِ 30 سٍص هتَالی، جلسات اسائِ کتاب بِ هذت 5دس ایي طشح دس . ادبیات ٍ با تاکیذ بش حَصُ ادبیات ٍ ادبیات داستاًی بشگضاس ًوایین

 دلیمِ 15شیَُ اجشا بذیي صَست خَاّذ بَد کِ ابتذا فشد اسائِ دٌّذُ دس هذت . دس یکی اص کالس ّای داًشکذُ ادبیات بشگضاس خَاّذ شذ

بیَگشافی کَتاّی اص ًَیسٌذُ، چکیذُ ای کلی اص هتي کتاب، بشسسی کتاب اص دیذگاُ ًَیسٌذُ ٍ هعشفی دیگش آثاس ٍی سا اسائِ خَاّذ داد ٍ 

پیش بیٌی هی شَد بیي . اداهِ جلسِ دس صَست توایل داًشجَیاى حاضش دس جلسِ بِ بحث ٍ تبادل ًظش پیشاهَى کتاب خَاّذ گزشت

.  ًفش اص داًشجَیاى عاللِ هٌذ دس ّشیک اص ایي جلسات ششکت ًوایٌذ30 تا 20

: لیست کتاب ّا ٍ افشاد اسائِ دٌّذُ بِ ششح صیش هی باشذ

  اثش فشاًتس کافکا"هسخ"عبذاهلل اسواعیلی، کتاب  .1

  اثش سًٍالذ باستض"گفتگَی عاشك"آصادُ صفائیاى، کتاب  .2

  اثش شاسلَت بشًٍتِ"جیي ایش"سحش عیش آبادی، کتاب  .3

  اثش آًتَاى چخَف"چاق ٍ الغش"ّجاسُ حیذسی، کتاب  .4

 اثش آًتَاى چخَف "باغ آلبالَ"ّجاسُ حیذسی، دٍ کتاب  .5

 

 

 

داًشکذُ ادبیات :   مکان اجرا  13 آرس، ساعت 22 الی 18: زمان اجرا 

 
 

 

 91کوتاه نوشت طرح های فرهنگی سال 

 سازمان دانشجویان

 79: شماره 

 8/9/91: تاریخ 

ًذاسد : پیوست 

 


