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 ػلَم پبیِ  داًطکذُدفتش  مجری طرح:

 

 فلسفِ ػلن عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي      سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ            گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ٍ آضٌبیی داًطجَیبى ثب سَاالت هطشح دس فلسفِ ػلن استقب سطح هطبلؼِ داًطجَیبى

 اص تئَسی ّبگیشی اص کج فْوی ّبی ًبضی ػلَم تجشثی اص دیذ ثضسگبى ٍ جلَ تؼییي حذ ٍ هشص

 ػلَم پبیِداًطکذُ استقب سطح آضٌبیی ٍ هطبسکت داًطجَیبى ثب دفتش سبصهبى داًطجَیبى 
 

 خالصه طرح :

داًطجَیبًی کِ دس صهیٌِ ػلَم تجشثی هطغَل ثِ تحصیل ّستٌذ دس کٌبس هطبلؼِ دسٍس خَد ًیابص ثاِ ضاٌبختی کلای اص ػلاَم تجشثای ٍ       

کِ ایي هجبحث ّوگی دس فلسفِ ػلن هَسد ثحاث قاشاس   ی ػلوی ٍ ضؼف ٍ قَت ّبی آى داسًذ ّبّوچٌیي سٍش  ،تفبٍت آى ثب ػلَم اًسبًی

ضَد کِ ثؼضب دسک فلسفی آًْب ثِ تٌْبیی کبس سختی است کِ ثب تطاکیل   ثِ ػالٍُ اهشٍصُ دس جبهؼِ ػلوی ًظشیِ ّبیی اسائِ هی گیشد. هی

 هتخصص ایي اهش هیسش خَاّذ ضذ. بدساٌّوبیی استایي جلسبت ٍ ثحث ٍ ّوفکشی داًطجَیبى ثِ ّوشاُ 

 (کبسضٌبس اسضذ فلسفِ ػلن داًطگبُ صٌؼتی ضشیف)ثب حضَس استبد احسبى کشیوی جلسِ  10تب ثب ثشگضاسی کبسگبّی دس  لزا دس ًظش داسین

 تب سشفصل ّبی ریل هَسد ثشسسی قشاس گیشد :  دس ایي جلسبت هذ ًظش است ثِ ایي هْن دست یبثین. 

 ٍاقغ گشایی ٍ یب پبد ٍاقغ گشایی ػلوی -1

 کَایي ٍ تؼییي ًبقض ًظشیِ -تض دٍّن  -2

 تجییي ػلوی -3

 هشٍسی ثش هکبتت فلسفِ ػلن -4

 ًفش اص داًطجَیبى ػالقِ هٌذ دس ایي جلسبت هطبسکت ًوبیٌذ. 25پیص ثیٌی هی ضَد ثیص اص 

 

 

 

 

 

 

 صهبى هشکضی جْبدداًطگبّیسبلي ضَسای سب   مکان اجرا : صجح 8سِ ضٌجِ ّب،  :  زمان اجرا
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