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دفتر دانشکده ادبیات:مجري طرح

)4(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 20/12/92تا 17/12/92: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
بـرآن  به خصوص دوره اخیر برگزار شده آن در دو هفتـه گذشـته،  ،»کنفرانس کتاب«با توجه با استقبال دانشجویان از طرح هاي گذشته     

روند اجراي برنامه بـدین  . شدیم تا با ادامه این طرح گام کوچکی در ارتقاي سطح فرهنگ کتاب و کتاب خوانی دانشجویان برداشته باشیم     
از آنجـایی کـه یکـی از مهمتـرین      . روز متوالی، به معرفی کتاب مورد نظرشان خواهند پرداخـت          چهارنفر در    چهارکه،   صورت خواهد بود  

. دالیل استقبال دانشجویان از این برنامه، مفید و مختصر بودن آن بوده است، مدت زمان برنامه را همان نیم سـاعت در نظـر گرفتـه ایـم                           
صورت خواهد گرفت، سپس بـه معرفـی کتـاب پرداختـه و     ... اب؛ زندگینامه، سبک فکري، دیگر آثار و     ابتدا معرفی کوتاهی از نویسنده کت     

بـا توجـه بـه      . در انتهاي جلسه نیز به سواالت مخاطبان در مورد کتاب پاسخ داده خواهد شد             . ممکن است جمالتی از آن نیز خوانده شود       
ي گذشته، این طرح نیز تنها بر مبنـاي کتـب حـوزه ادبیـات داسـتانی برنامـه       برگزاري این طرح در دانشکده ادبیات و همچنین تجربه ها     

پـیش بینـی   . در نظر داریم تا دو کتاب را نیز به زبان انگلیسی ارائه دهیمکتاببا در این دوره از جلسات نیم ساعت   لکن ریزي شده است  
.دنفر از دانشجویان در هر یک از جلسات حضور داشته باشن25می شود بیش از 

:لیست افراد ارائه دهنده و کتاب ها به شرح زیر می باشد 
)ارائه به زبان انگلیسی(اثر اسکات فیتز جرالد»The Great Gatsby«مهسا رضوي، رمان.1
)ارائه به زبان انگلیسی(اثر پائولو کوئیلو»بریدا«نرگس گنج لو، کتاب .2
اثر پرنس ژولین» راسپوتین«سحر مغانی، کتاب .3
اثر مصطفی مستور»روي ماه خداوند را ببوس«حی، رمان پریسا فتا.4
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