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علوم تربیتیدفتر دانشکده :مجري طرح

یار مهربان:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
بین آنهاتبادل اطالعاتو دانشجویانسطح فرهنگ و باال بردن آگاهی و اطالعات 

براي دانشجویان عالقه مند به مطالعهفراهم کردن بستر الزم

:خالصه طرح
رغم توسعه گسترده و حیرت آور فناوري هاي جدید ارتباطی و شبکه ارتباطات مجازي در جهـان، تـالیف و انتـشار    ه ر شرایط کنونی و ب  د

سنتی کتاب و کتاب خوانی همانند روزنامه و روزنامه خوانی همچنان جایگاه و اهمیت و نقـش خـود را داراسـت و هـیچکس نمـی توانـد              
هرچند تکنولـوژي جدیـد تحـول     ،ایه شیوه هاي جدید و مدرن اطالع رسانی و کسب آگاهی قرار گرفته            مدعی شود که روش سنتی در س      

کتاب و کتابخوانی، هنوز در میان مخاطبـان و  . عظیم و شگرفی در این عرصه ایجاد کرده است و کسی نمی تواند منکر این دگرگونی شود    
بـر براینبنـا .رد و بخشی از سبد فرهنگی این اقشار را به خود اختصاص می دهـد              عالقه مندان به مطالعه و تحقیق جایگاه ویژه خود را دا          

براي معرفی »یار مهربان«عنوان ، سلسله جلساتی تحت آن شدیم تا با فراهم کردن بستري براي رشد و مطالعه هرچه بیشتر قشر دانشجو      
و دانشجویان به    خواهد شد ار  زز هفته به مدت نیم ساعت برگ      رو5این جلسات در    .ار کنیم زبرگکتاب هاي مفید و مورد توجه دانشجویان        

:لیست کتاب ها و ارائه دهندگان به شرح زیر است. معرفی خالصه اي از کتاب هاي مورد عالقه خود می پردازندارائه و
سوزان فوروارداثرباج گیري عاطفی:پرنیا شهبازي-1
ویکتور فرانکلمعنادرمانی اثر: زینب خسروجردي -2
محمود حمزهاثرراي گل نرگسب:حدثه علیمحمدي سلمانیم-3
کیم ووچونگاثرخیابان از طالستسنگفرش هر: ندا ساقندیان طوسی -4
آلن پیزاثرزبان بدن:سحر بخشی زاده -5

علوم تربیتی و روانشناسیدانشکده :مکان اجرا 28/1/93الی 23/1/93:زمان اجرا

93هاي فرهنگی سال کوتاه نوشت طرح
سازمان دانشجویان
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