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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 49
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطىذُ علَم پبیِ
عنوان طرح:

یه ّفتِ ثب وتبة

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

وتبة ٍ وتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی ٍ آضتی دٍثبرُ داًطجَیبى ثب وتبة اس طزیك ارائِ داًطجَیی آًْب ٍ تالش در جْت تزٍیج فزٌّگ هطبلعِ
گفتگَ پیزاهَى هَضَع وتبة ٍ آضٌبیی ثیطتز داًطجَیبى ثب سبسهبى داًطجَیبى
خالصه طرح :
ثب تَجِ ثِ پبییي ثَدى سزاًِ هطبلعِ در ایزاى ًیبس ثِ اجزای ثزًبهِ ّبیی ثب هَضَع وتبة ٍ وتبثخَاًی وبهال احسبس هی ضَد .ثزًبهِ ّبیی
ثب هحَریت هعزفی وتبة هی تَاًذ در ایجبد اًگیشُ ثزای وتبثخَاًی در ثیي داًطجَیبى ًمص داضتِ ثبضذ .تجزثِ ثزگشاری هَفك سلسلِ
جلسبت ارائِ وتبة داًطجَیی در دٍرُ ّبی گذضتِ ٍ داًطىذُ ّبی هختلف یىی اس علل ثزگشاری ایي ثزًبهِ ثِ هٌبسجت ّفتِ وتبة ٍ
وتبثخَاًی است.
رٍس اٍل  :وتبة فلسفه علم در قرن بيستم ًَضتِ داًبلذ گیلیس تَسط محمدتقي علمي سًال ارائِ خَاّذ ضذ.
در ایي وتبة هَلف ثِ هعزفی ٍ ًمذ هىبتت هختلفی هی پزداسد وِ ثِ جْت ضٌبخت هبّیت ٍ رٍش ٍ اعتجبرسٌجی علن ظَْر وزدُ اًذ .در اثتذا ًَیسٌذُ ثب هطزح
وزدى سهیٌِ ّبی تبریخی ٍ آرای ثزخی فالسفِ هعبصز  ،ثٌیبى ّبی هٌطمی لضبیبی علوی را ضزح دادُ ٍ ثِ ًمذ ٍ ثزرسی استمزاگزایی ثِ عٌَاى رٍش هَرد لجَل
هىتت ووجزیج ٍ اوثز علن گزایبى پیص اس لزى ثیستن پزداختِ است.

رٍس دٍم :وتبة زيرباي يًواوي ًَضتِ ًیىَس وبساًتشاویس تَسط عليرضا صباغ ارائِ خَاّذ ضذ.
راٍی جَاى رٍضٌفىزی است وِ لصذ دارد وتت خَد را تزن وٌذ ٍ ثزای وست تجزثِ هعذى سغبل سٌگی را در وزت اجبرُ هی وٌذ.در آًجب ثب سٍرثبی  56سبلِ آضٌب
هی ضَد .ایي آضٌبیی تبثیزات عویمی ثز تفىز اٍ هی گذارد ٍ در اًتْب ثِ درن تبسُ ای اس آسادی دًیب ٍ لذت دست هی یبثذ.

رٍس سَم :وتبة اقتصاد سياسي مىاقشه اتمي ايران ًَضتِ هحسي رًبًی تَسط محمد اميه علمي سًال ارائِ خَاّذ ضذ.
در ایي وتبة ثیبى ضذُ وِ آهزیىب ثب طَالًی وزدى هٌبلطِ اتوی ثب ایزاى سعی در هذیزیت وزدى ثبسار ًفت دارد .ایي وتبة ثحزاى ّبی خلیج فبرس ثعذ اس سبل
 0000را در ایي راستب ثزرسی وزدُ است.

رٍس چْبرم :وتبة استاليه ًَضتِ سبیجیه هبًتیفیَری تَسط هحوذ وزیوی ارائِ خَاّذ ضذ.
ایي وتبة ثِ تَلذ  ،دٍراى وَدوی ٍ ًَجَاًی  ،فعبلیت ّبی اًمالثی ٍ رّجزی استبلیي ثز اتحبد جوبّیز ضَرٍی هی پزداسدًَ .یسٌذُ وتبة ثِ ٍیژگی ّبی فىزی ٍ
رٍاًی استبلیي ًیش پزداختِ است.
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آهفی تئبتز داًطىذُ علَم

