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سازمان دانشجویان

مجری طرح :ستاد هشکضی
عنوان طرح:

کتاب ،فشصاًگی ،سعادت

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق بشًاهِ 

اهداف طرح :
احیای فشٌّگ هغالِ ٍکتاب خَاًی دس بیي جْاد گشاى ٍ هعشفی کتاب ّای اسصضوٌذ دس حَصُ ّای هختلف
خالصه طرح :
جاهعِ ٍلتی فشصاًگی ٍ سعادت هی یابذ کِ هغالعِ ،کاس سٍصاًِ اش باضذ( .سمشاط)
کتاب سا حافظِ بطشیت خَاًذُ اًذ؛ هجوَعِ داًص ٍ هعاسف تاسیخ هذٍّى چٌذ ّضاس سالِ سا دس کتاب هی تَاى یافتّ .یچ کذام اص ٍسایل استباعی،
طسفای الصم سا دس اًذیطِ ٍ تفکش ٍ حَصُ لذست خاللیت اًساى آى گًَِ کِ خَاًذى ٍ ًَضتي پذیذ هی آٍسد ،ایجاد ًوی کٌذ .اص ایٌشٍ تشٍیج کتاب ٍ
کتاب خَاًیٍ ،ظیفِ ٍ سسالت اصلی دست اًذسکاساى فشٌّگ ٍ داًص جاهعِ ها هی باضذ ،دس ضشایغی کِ سٍابظ پیچیذُ اجتواعی ٍ هطکالت سٍصهشُّ،
تَاى هغالعِ سا حتی بشای عاللِ هٌذاى بِ کتاب کاّص دادُ است ٍ ٍجَد سساًِ ّای سوعی ٍ بصشی خَدی ٍ غیشخَدی ،بِ دلیل سَْلت بشلشاسی
استباط ،اٍلات فشاغت آًاى سا پش هی کٌذ ٍ بِ هَاصات آى ،هطکل گشاًی کاغز ٍ ٍسایل چاپً ،یاصّای هالی دست اًذسکاساى بِ ٍیظُ ًَیسٌذگاى،
هتشجواى ٍ هؤلفاى سا تأهیي ًوی کٌذً ،وی تَاى بشای گستشش عٌاٍیي ٍ افضایص تیشاطّا ٍ کطاًذى اًساى ّا بِ دًیای کتاب ،بِ ضعاس ٍ هَعظِ بسٌذُ
کشد ،الذاهات کَچک ٍ هستوش هاًٌذ جلسات ًمذ کتاب ،هعشفی کتاب ٍ خَاًص کتاب ،هی تَاًذ اص سٍش ّای هغلَبی باضذ تا تلٌگشی بِ افشاد جاهعِ
صد .تا دس جْت باصگطت بِ هغالعِ ٍ سضذ ٍ تعالی حشکت کٌذ .دس ًظش است با بشگضاسی ًطست ّای هعشفی کتاب ٍ کتاب خَاًی هسیش فشصاًگی ٍ
سعادت جاهعِ سا بِ جْادگشاى عضیض یادآٍسی ًوایین .ایي بشًاهِ ّش ّفتِ دٍضٌبِ ّا دس باصُ صهاًی  45دلیمِ ای دس دُ ّفتِ با هعشفی دُ کتاب تَسظ
ّوکاساى گشاهی دس بخطْای هعشفی کتابًَ ،یسٌذُ ٍ آثاس هطابِ  15دلیمِ ٍ خَاًص کتاب  15دلیمِ ٍ پشسص ٍ پاسخ دس سالي ضَسا بشگضاس هی
ضَد.
هعشفی کتاب ّا :
ً )1وی گزاسم کسی اعصابن سا بْن بشیضد ،اثش آلبشت الیس ٍ آستَسالًگ (اسائِ تَسظ سضا ًیک رات)
 )2فمظ عطك ،اثش جشالذ چوپالسکی (اسائِ تَسظ سضا ًیک رات)
 )3تمذیش ها تذبیش ها ،اثش هصغفی هلکیاى (اسائِ تَسظ دکتش ّادی بختیاسی)
 )4بیطعَسی ،اثش خاٍیش کشهٌت (اسائِ تَسظ سحش سعادتی)
 )5دسآهذی جذیذ بش فلسفِ اخاللی( ،اسائِ تَسظ هْذی ضشیفی)
 )6ضٌاخت اجتواعی ،اثش پشٍفسَس صیَا کاًذا ( اسائِ تَسظ احساى بیک صادُ)
ٌّ )7ش سصم ،اثش سَى جَ (اسائِ تَسظ علیشضا ًَسی)
 )8فلسفِ کاهَ ،اثش خطایاس دیْیوی ،سیچاسد کوبش(اسائِ تَسظ ٍحیذ افتخاس صادُ)
 )9پٌج اللین حضَس ،اثش داسیَش ضایگاى (اسائِ تَسظ کوال الذیي غشاب)
 )10صًذگی ٍ صهاًِ هحوذ علی فشٍغی ،اثش احوذ ٍاسدی (اسائِ تَسظ هْذی عاسفاى)

زمان اجرا :

بْاس 94

مکان اجرا :

سالي ضَسای ساصهاى هشکضی جْادداًطگاّی

