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دفتر دانشکده ادبیات:مجري طرح

)3(نیم ساعت با کتاب :عنوان طرح

سیاست و اجتماععلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیدین و قرآن:سرفصل فعالیت

فوق برنامه گردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییادب و هنر

:چکیده طرح 
دانشجویان داوطلب جهت ارائه کتاب:مهمان مدعو ارائه و معرفی کتاب هاي مفید و معروف توسط دانشجویان: نوع برنامه
یکی از کالس هاي دانشکده ادبیات:مکان اجرا 8/12/92تا 3/12/92:زمان اجرا 

:اهداف طرح 
معرفی کتاب هاي مفید و جالب در حوزه هاي مختلف و آشنایی دانشجویان با نویسندگان مختلف و دیدگاه آنها

معرفی سازمان دانشجویان و دعوت به همکاري و جذب دانشجویان عالقه مند به کتاب و کتابخوانی

:خالصه طرح
، برآن شدیم تا با ادامه این طـرح گـام کـوچکی در ارتقـاي سـطح      » کنفرانس کتاب«با توجه با استقبال دانشجویان از طرح هاي گذشته   

روز متـوالی،  بـه   پنجروند اجراي برنامه بدین صورت خواهد بود که، پنج نفر در          . فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دانشجویان برداشته باشیم       
از آنجایی که یکی از مهمترین دالیل استقبال دانـشجویان از ایـن برنامـه، مفیـد و مختـصر      . نظرشان خواهند پرداخت  معرفی کتاب مورد  

ابتدا معرفی کوتاهی از نویـسنده کتـاب؛ زندگینامـه، سـبک            . بودن آن بوده است، مدت زمان برنامه را همان نیم ساعت در نظر گرفته ایم              
در انتهـاي  . گرفت، سپس به معرفی کتاب پرداخته و ممکن اسـت جمالتـی از آن نیـز خوانـده شـود             صورت خواهد   ... فکري، دیگر آثار و     

با توجه به برگزاري این طرح در دانشکده ادبیات و همچنین تجربـه             . جلسه نیز به سواالت مخاطبان در مورد کتاب پاسخ داده خواهد شد           
بـا  در این دوره از جلـسات نـیم سـاعت    لکناستانی برنامه ریزي شده استهاي گذشته، این طرح نیز تنها بر مبناي کتب حوزه ادبیات د           

کتاب، معرفی رمان مصور را هم در برنامه خواهیم داشت، بدین صورت که ابتدا به معرفی سبک آن پرداخته، سپس نمونه هایی از آن بـه                        
.ک از جلسات حضور داشته باشندنفر از دانشجویان در هر ی30پیش بینی می شود بیش از .نمایش گذاشته خواهد شد

:لیست افراد ارائه دهنده و کتاب ها به شرح زیر می باشد 
اثر ژوزه ساراماگو»کوري«سحر نوغانی، رمانخانم .1
اثر خالد حسینی»هزار خورشید تابان«فاطمه نیک خو، رمانخانم .2
اثر خالد حسینی»بادبادك باز«الهه محمودي، رمانخانم .3
»comic strip«، معرفی رمان مصورمحمد حمیديآقاي .4
اثر آن ماري سلینکو»دزیره«بهاره دشتی، رمان خانم .5

92سالهاي فرهنگیکوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان
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