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:اهداف طرح 
معرفی کتاب هاي ارزشمند به دانشجویان

آشنایی دانشجویان با دفتر سازمان دانشجویان و فعالیت هاي آن

:خالصه طرح
می دانشجویان به افزایش سطح مطالعه و همچنین استقبال نسبتا مناسب از برگزاري طرح هاي ارائه کتاب در دانـشکده ادبیـات،                   با توجه به نیاز عمو    

اینجـا  «برآن شدیم تا با فراهم کردن بستري براي رشد و مطالعه هرچه بیشتر دانشجویان، سلسله جلسات معرفی کتاب را بـا همـان عنـوان قـدیمی                     
روز هفته به مدت نیم ساعت برگزار خواهد شد و دانشجویان به ارائه و معرفی خالصه اي از کتاب 4این جلسات در . گزار کنیمبر» چراغی روشن است

در دانشکده علوم پایه خواهد بود، سعی شده است تـا بـا بـه کـار     جلسات ارائه کتاب که اولین دورهاز در این دوره . هاي مورد عالقه خود می پردازند     
:لیست کتاب ها و ارائه دهندگان آن به شرح زیر است . ثر تنوع موضوعی کتاب ها، افراد بیشتري را جذب این طرح کنیمگیري حداک

این کتاب با توضـیحات مـستدل و در   . ، اولین کتاب این دوره استارائه خواهد شد   علی امینی که توسط    ،اریک فروم نوشته   ،هنر عشق ورزیدن  
بویی نبرده است در عـشق شکـست خواهـد    ... اسی عشق می پردازد و ثابت می کند آنکه از انضباط، دانایی، احترام و عین حال ملموس به آسیب شن    

می پردازد و ویژگی هاي آن هـا را بـر   ... اریک فروم که از نوابغ قرن بیستم است در ادامه به انواع عشق از جمله عشق به خدا، عشق به مادر و                 . خورد
.لی این کتاب توسط پوري سلطانی انجام گرفته استترجمه عا. می شمارد

ایـن اثـر کـه توسـط هـومن پناهنـده ترجمـه شـده، کتـابی از سـري             . ارائه مـی شـود     محمدرضا بهادریان ، توسط   سمیر اُکاشا ، نوشته   فلسفه علم کتاب  
“A Very Short Introduction”این کتاب ها سعی می شود که تا حد امکان خالصه و مختصر باشـند، در حـالی   همانطور که از نام این سري بر می آید در . است

نویسنده این کتاب نیز تقریبا به تمامی مسائل مطرح در فلسفه علم پرداخته و سوال هـا  . که به تمامی مباحث و نکات کلیدي پیرامون مبحث پرداخته می شود         
.ندن این کتاب توسط اکثر اساتید فلسفه علم براي ورود به این حوزه توصیه شده استخوا. را به صورت خیلی واضح و قابل فهم پاسخ داده است

این رمان خواندنی که به گفته منتقدین یکی از نقطه          . ارائه می شود   ندا رهنما سومین کتاب این دوره است که توسط         بزرگ علوي ، نوشته   چشمهایش
م و استشهاد نوشته شده است بدین گونه که قطعات پراکنـده یـک مـاجرا کنـار هـم قـرار داده                       این رمان به روش استعال    . هاي اوج کار بزرگ علوي است     

این شیوه بیشتر در ادبیات پلیسی به کار می رود ولی چشمهایش عالوه بر این یک داستان  عاشقانه نیز محسوب              . میشوند تا از آن طرحی کلی بوجود آید       
.فارسی است که در مرکز  آن یک زن با تمام عواطف و ارتعاشات روانی و ذهنی قرار گرفته استهمچنین این کتاب یکی از آثار معدود. می شود

این نظریه نـه  . این کتاب شامل بررسی نظریه هولوگرافیک است  . ارائه می گردد   مصطفی ثاقب موفق  که توسط   مایکل تالبوت   ، نوشته   نظریه هولوگرافیک 
همچنـین بـه   . را توضـیح دهـد  ... ح می کند، بلکه می تواند پدیده هایی همچون تلپاتی، درمان هاي معجزه آسـا و   تنها واقعیت هاي ملموس زندگی ما را توضی       

.گفته داریوش مهرجویی مترجم این کتاب، جهان هولوگرافیک به سوال هاي بزرگ هستی شناختی و فلسفی نیز جواب روشن امروزي می دهد
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