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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 39
سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

پشسش

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آشٌایی تا تشخی هَضَعات علَم اًساًی ٍ اجتواعی کِ دس سشفصل دسٍس داًشگاّی ًیاهذُاًذ ٍ یا کنتش تِ آىّا پشداختِ شذُ
آشٌایی داًشجَیاى (تِ ٍیژُ داًشجَیاى غیش علَم اًساًی) تا کاستشدّا ٍ هفاّین دیگش شاخِ ّای علوی دس علَم اًساًی
ایجاد عالقِ هٌذی ٍ پیذایش دسک تیشتش دس شاخِ ّای ًَیي ٍ هیاى سشتِ ای علَم اًساًی

خالصه طرح :
ایي طشح دس ًظش داسد تا تا دعَت اص اساتیذ تشجستِ هجشب اص گشٍُّای آهَصشی گًَاگَى اقذام تِ تشگضاسی سلسلِ جلسات ّفتگی تشای عوَم داًشجَیاى
ٍ تِ طَس آصاد ًوایذ .هَضَعات تِ گًَِای اًتخاب هیشًَذ تا تشای عوَم داًشجَیاى ،تاالخص آًْایی کِ هشغَل تِ تحصیل دس علَم اًساًی ٍ اجتواعی
ًیستٌذ ،قاتل دسک تاشذ ٍ ًتیجِ جلسات آشٌایی تا یک هثحث (یا حَصُ) ٍ ایجاد پشسشّای تاصُای دس ایي تاسُ دس رّي داًشجَیاى ششکت کٌٌذُ دس
جلسات تاشذ .علیشغن آًکِ تأکیذ تش هَضَعات اًتخاتی دس حَصُ ّایی چَى فلسفِ ،جاهعِ شٌاسی ،اقتصاد ٍ علَم سیاسی است ،اساتیذ هذعَ هوکي است
دس گشٍُ ّای آهَصشی علَم طثیعی یا علَم پایِ هشغَل تِ تذسیس تاشٌذ .تذیي تشتیة ،ایي اساتیذ هذعَ هَضَع اًتخاتی خَد سا اص هٌظش علَم طثیعی یا
علَم پایِ طشح هیکٌٌذ ٍ دس اصل هثحث هَسد ًظش سا تا سٍیکشدی هیاى سشتِ ای تِ داًشجَیاى هعشفی هیًوایٌذ.
ایي سلسلِ جلسات دس چٌذ دٍسُ تشگضاس خَاّذ شذ .هَضَعات ٍ اساتیذ هٌتخة دٍسُ اٍل ایي طشح تِ ششح ریل هیتاشذ :
 خنده و شوخی در فزاسوی منطق مکالمه  :چزا ایزانی ها جوک می ساسند؟
دکتز مهدی نجف ساده (استادیاس علَم سیاسی داًشگاُ فشدٍسی هشْذ) ٍی جض سِ استاد تشتش تحلیل گفتواى ٍ ًشاًِ شٌاسی دس ایشاى هی تاشذ.
 اقتصاد توسعه جدید  :سیاست گذاری بز مبنای شواهد نه شهود
دکتز مهدی فیضی (استادیاس اقتصاد داًشگاُ فشدٍسی هشْذ) ٍی داًش آهَختِ دتیشستاى استعذادّای دسخشاى هشْذ هی تاشذ ٍ دکتشای اقتصاد
سفتاسی خَد سا اص داًشگاُ  Gottenbergآلواى دسیافت ًوَدُ استٍ .ی آثاس هختلفی دس صهیٌِ ّای هختلف اقتصادی داشتِ کِ اخیشا تا دکتش جعفش
خیشخَاّاى تِ تشجوِ کتاب ًیض پشداختِ است ٍ اص ادٍاس ساصهاى ًیض هیتاشذ.
بزای گفت و گوی منطقی ،سود دیز میشود
دکتز مجید میزساوسیزی (استاد سیاضی هحض داًشگاُ فشدٍسی هشْذ)ٍ ،ی اص داًشجَیاى ًوًَِ داًشگاُ فشدٍسی دس صهاى تحصیل تَدُ تِ طَسیکِ
تذٍى گزساًذى دٍسُ کاسشٌاسی اسشذ تِ دٍسُ دکتشی ٍاسد شذُ است ٍ دس سي  83سالگی دسجِ استاد تواهی سیاضی هحض سا کسة ًوَدُ استٍ .ی
تالشْای صیادی تشای آشٌایی عوَم تا سیاضیات ٍ کاستشد آى دس صًذگی داشتِ است کِ تِ پاس ایي فعالیت ّا فشد تشگضیذُ اًجوي علَم اهشیکا تشای
عوَهی ساصی علن دس سال گزشتِ شٌاختِ شذ.

زمان اجرا :

چْاسشٌثِ ّا ،ساعت  21اص 38/21/6

مکان اجرا :

سالي شَسای ساصهاى هشکضی

