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 پیزاپشضکیدفتز داًطکذُ  مجری طرح:

 

 ایٌجا َّا داستاًیست عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ        گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 هؼزفی کتاب ّای هفیذ در حَسُ ّای هختلف ٍ آضٌایی تا ًَیسٌذگاى هختلف جْاى ٍ آثار آًْا

 هؼزفی ساسهاى داًطجَیاى ٍ دػَت تِ ّوکاری
 

  : خالصه طرح

تِ هٌظَر گستزش فزٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی ٍ آضٌایی داًطجَیاى تا ًَیسٌذگاى هختلف جْاى ٍ آثار آًْا تز آى ضذین تا تا اجزای ایي 

رٍس تِ هذت ًین ساػت تهِ هؼزفهی    2طزح در راستای ایي ّذف گاهی تزدارین. رًٍذ اجزای طزح تذیي صَرت خَاّذ تَد کِ چْار ًفز در 

خَاٌّذ پزداخت. اتتذا هؼزفی کَتاّی اس ًَیسٌذُ کتاب، سًذگی ًاهِ ٍ دیگز آثار ٍ... صَرت خَاّذ گزفت، سهس  تهِ   کتاب هَرد ًظزضاى 

 ًفز در ّزیک اس جلسات حضَر پیذا کٌٌذ. 20هؼزفی کتاب پزداختِ ٍ تخص ّایی اس آى خَاًذُ خَاّذ ضَد. پیص تیٌی هی ضَد 

 است: لیست افزاد ارائِ دٌّذُ ٍ کتاب ّا تِ ضزح سیز

 

 یادت یشٍُ ًاهشد جا یهجوَػِ داستاى طلَػ یيًخست «یستنهي صاًت ً»:  اثز هحوذ طلَػی «ن شانت نیستمم» کتابزهرا سیم ریس، -

 .دٌّذ یرا ضکل ه یسَررئال ّای یتهَلؼ یٍل ضًَذ، یه یترئال رٍا یهجوَػِ اغلة در فضا یيا یّا است. داستاى ینالل ٍ ّفت یزیگلط

 

تهِ   یهات هؼلهن ادت  یهک کتهاب ػطهك    یيا ،صاًز ػاضماًِ:  اثز ًادر اتزاّیوی «یک عاشقانه آرام» کتاب بری مبارکه،محمد مهدی قن -

اس ًظهز   ٍ خهَرد  یاس هثهارسُ در آى تهِ چطهن هه     ییدارد ٍ ردپها  یهك ٍ ػو یثها س یگذارد. جوالت یه یصاس داهٌِ سثالى را تِ ًوا یدختز

 .ٍالغ گزاست یساختار

 

 رهاى کالسیک پزتغالی:  اثز صٍسُ ساراهاگَ« یفاآناخوس» کتاب محسن صنوبری، -

 

ٍ    یکالر یزُدس یسًذگ یهاجزا:  اثز هاری سلیٌکَ «دزیره» کتاب بهاره دشتی، - ههادر اسهکار اٍل را اس ستهاى     ّوسهز کهارل چْهاردّن 

را درتهارُ   یَع اطالػهات خهَت  رههاى در هجوه   یهي . اضَد یکِ اس ستاى اٍل ضخص ًمل ه ی. داستاى تِ صَرت خاطزاتدّذ یخَدش ضزح ه

 .دّذ یاٍ در صحٌِ فزاًسِ ٍ ٍضغ اًمالب فزاًسِ تِ دست ه ػصز نّ ّای یتٍ ضخص یکالر یزُدس یسًذگ

 

 

 

 یکی اس کالس ّای داًطکذُ پیزاپشضکی   مکان اجرا : 49ًیوِ دٍم اردیثْطت  : زمان اجرا

 

 49های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان

 13 شماره :
 10/2/49 تاریخ :

 ًذارد پیوست :

 


