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 دفتز داًشکذُ ادبیات مجری طرح:

 

 (2) با کتاب یک ّفتِ عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتابخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًاهِ        گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 جذب داًشجَیاى عالقِ هٌذ بِ کتاب ٍ کتابخَاًی ٍ ارتقاء فزٌّگ هطالعِ در بیي داًشجَیاى

 اسهاى داًشجَیاى ٍ دعَت بِ ّوکاری اس داًشجَیاىآشٌایی داًشجَیاى با ًَیسٌذگاى هختلف ٍ دیذگاّشاى ٍ  هعزفی س
 

 : خالصه طرح

با اداهِ ی ایي جلسات گام ، تصوین گزفتین  " ًین ساعت با کتاب "با عٌَاى استقبال داًشجَیاى اس اٍلیي طزح کٌفزاًس کتاب بِ هٌظَر 

 کَچکی در جْت ارتقاء فزٌّگ کتاب خَاًی بزدارین.

 سات  گذشتِ اًجام هی شَد .ایي جلسات بِ سبک ٍ سیاق جل

هقایسوِ بوا آروار دیگوز      تَضوی  هوتي کتواب،    بیوَگزافی ًَیسوٌذُ،   َد کِ ابتذا ًکاتی درهَرد کتاب هاًٌذًحَُ اجزا بذیي صَرت خَاّذ ب

 .لی هطزح شَد بِ آًْا پاسخ دادُ خَاّذ شذدر صَرتی کِ سَاسپس  ،ًقذ هٌتقذاى بز کتاب ٍ ... ارائِ هی شَد ًَیسٌذگاى،

 ت کتاب ّا ٍ افزاد ارائِ دٌّذُ بِ شزح سیز هی باشذ:لیس

 ارز شارل بَدلز، ارائِ تَسط هحوذعلی عزب "گل ّای بذی"کتاب ّای  .1

 دکتز غالهحسیي دیٌاًی،ارائِ تَسط علیزضا الْی"هاجزای فکز فلسفی در اسالم"کتاب  .2

 هارسل پزٍست، ارائِ تَسط اهیز خضزائی هٌش ارز  "سهاى اس دست رفتِ "کتاب  .3

بزگزفتِ اس بیاًات هقام هعظون رّبوزی در دٍهویي کٌگوزُ جْواًی اهوام رضوا،چام تَسوط هَسسوِ          "سالِ 250اًساى  "اب کت .4

 ٌّزهٌذسیاهک صْبا،ارائِ تَسط 

 ارز دکتز علی اصغزاحوذی،ارائِ تَسط هحوذ اهیي تاجَر"رٍاًشٌاسی رٍابط درٍى خاًَادُ"کتاب .5

 ى در ّز یک اس جلسات حضَر داشتِ باشٌذ.ًفز اس داًشجَیا 20بیش اس پیش بیٌی هی شَد 

 

 

 

 

 

 

 

 ٍ علَم اًساًی دکتز شزیعتی داًشکذُ ادبیات   مکان اجرا : 4/2/22الی  31/1/22 : زمان اجرا

 

 29های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 انشجویانسازمان د

 05 شماره :
 20/12/21 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


