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اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
کمک به افزایش آگاهی اعضا در زمینه هاي مختلف فرهنگی اجتماعی و سیاسی  و جذب دانشجویان به عضویت در دفتر سازمان

:خالصه طرح
عضاي دفتر براي گرفتن اشتراك تعدادي از مجالت در زمینه هاي مختلف فرهنگی، اجتماعی، هنـري و فلـسفی، کـارگروهی از اعـضاي             با توجه به ابراز تمایل ا     

پس از بحث و بررسی در نهایت به لیـست ذیـل رسـیدیم الزم بـه ذکـر      . ینه و قیمت اشتراك آنها تشکیل دادیمدر هر زمدفتر براي پیدا کردن بهترین مجالت  
پیش بینی مـی شـود بـا تهیـه ایـن نـشریات و اعـالم        . التی که قابلیت دسترسی اینترنتی رایگان دارند از لیست مجالت منتخب حذف شده است     است که مج  

ي فراخوانی مناسب در سطح دانشکده، در یک دوره آزمایشی دو ماهه، حضور دانشجویان عالقه مند را در اوقات فراغت آنها، در دفتـر سـازمان دانـشجویان بـرا                
. مجدد ارائه داده و برگزار خواهیم کرد) مهر(چنانچه استقبال از این طرح مناسب باشد، آنرا براي ترم آینده . مطالعه این نشریات شاهد باشیم

دو ماهنامه سیاسی فرهنگی با روش اطالع رسانی تحلیلی و آموزشی  : اندیشه پویا 
در زمینه علوم انسانی و به خصوص علوم اجتماعی ماهنامه خبري تحلیلی آموزشی بین المللی: مهرنامه 

شـیوه کلـی ایـن نـشریه در بخـش      . در نقاط مختلـف جهـان اسـت    سینماسینما و ادبیات شامل مطالب مرتبط با        مجله :یاتو ادب  ینمافصلنامه س 
. است» نیم ویژه نامه«مایی، انتخاب یک کارگردان و پرداختن به زندگی و آثار او و نیز تأثیرات وي بر افراد یا جریان هاي سینمایی در قالب یک سین

.منتشر می شود1371مجله دنیاي تصویر به صورت تخصصی در موضوعات سینمایی از سال :یرتصویايدن
. شـود به صورت ماهانه منتشر مـی 1388است که با موضوع سینما و تلویزیون از دي ماه  مؤسسه همشهري هايیکی از نشریه   :24مجله سینمایی   

برانگیـز سـینماي ایـران،    موضوعات بحـث ههاي سینمایی دربارهاي روز ایرانی و خارجی، پرونده    هاي سینماي ایران و جهان، نقد فیلم      اخبار و گزارش  
.تهاي کلیدي این مجله اسهاي قدیمی برخی از سرفصلبررسی ژانرهاي سینمایی و بازنگري فیلم

به جمع مجالت گـروه  1387داستان، از آذرماه . شوداست که اول هرماه منتشر میگروه همشهريداستان همشهري از مجالت :هريداستان همش 
.سک آمدبه روي کیو» داستان«له با دریافت مجوز مستقل با عنوان ، مج1390ماه پس از انتشار نه شماره، از اردیبهشتوهمشهري پیوسته است

.با قدمتی چند ساله استادبیواجتماعی، فرهنگی، هنريفصلنامه نگاه نو، فصلنامه اي : نگاه نو
و یـات ادبمربـوط بـه  يها و خبرهـا که در آن مقاالت و نقدیدهباشیعلیريو سردبیمسئولیربه مديو هنریاست فرهنگدوماهنامه ايمجله بخارا،  :بخارا
هـاي نامهیژهاز وتوانیبزرگ جهان منتشر شده است که میسندگاندرباره نوهایینامهیژهدر بخارا و.شودیدر تهران منتشر م1377از سال   و جهان،    یرانهنر ا 

.نام برد... و یضاییوولف، بهرام بیرجینیات، هوشنگ ابتهاج، وماندلشتام، پتر هانتکه، امبرتو اکو، هانا آرنیپتاگور، گونتر گراس، اوسیندراناتراب
و نامه ماه اسـت کـه در همـه        یاستس یشخوانپ يهابا عنوان  یماهنامه شامل چند قسمت کل     این.است یفرهنگ یاسی،س ياماهنامه یداريب یمنس :نسیم بیداري 

.آنستیخواندنيهابخشیگراز دیزن»یژهو«با عنوان »یداريبیمنس«یاسیسهايیلتحل. ودشیچند عنوان که گه گاه افزوده مینها وجود دارد و همچنشماره
.ه استآغاز کرد1381که کار خود را از سال طنزوسینماییادبی،، اجتماعی،هنري،فرهنگیاينامه هفته:هفته نامه چلچراغ

. شودکنون به صورت هفتگی منتشر میتا83زمستان است که ازشهريمؤسسه همجانبیهاينشریهیکی ازهمشهري جوان:همشهري جوان
پیرامون مسائل سیاسی و اجتماعیهفته نامه خبري تحلیلی:هفته نامه مثلث

دفتر سازمان دانشجویان دانشکده داروسازي:مکان اجرا 93بهار :زمان اجرا
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