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مجری طرح :دفتش داًشکذُ هعواسی ٍ شْشساصی
هساتقِ کتاب خَاًی

عنوان طرح:

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تشٍیج فشٌّگ کتاب ٍ کتاب خَاًی ٍ آشٌایی داًشجَیاى تا ساصهاى داًشجَیاى

خالصه طرح :
تا تَجِ تِ ًضدیک شکذى تکِ ّ تکِ کتکاب ٍ کتکاب خکَاًی ٍ ک اییي تکَدى سکشاًِ هلاهعکِ دس کشکَسآ تکشآى شکذین تکا اص فشرکت کی سٍ جْکت
تشَیق داًشجَیاى تِ سٍی آٍسدى تکِ هلاهعکِ ٍ ایجکاد اًگیکضُ تکشای آًْکا اسکت ادُ کٌکینت هکزا دفتکش سکاصهاى داًشکجَیاى دس داًشککذُ هعوکاسی ٍ
شْشساصیآ تصوین تِ تشگضاسی هساتقِ دس حکَصُ کتکاب ٍ کتکاتخَاًی گشفکتت تکذیي ًحکَ ککِ کتکاب ّکا دس تکا یکادگیشی تکِ هکذ  01سٍص تکشای
اسککت ادُ شککشکت کٌٌککذگاى تَسککه اعاککا تککِ اهاًککت گزاشککتِ خَاّککذ شککذت تعککذ اص آى دس سٍص یککاصدّن تشداشککت آصاد افککشاد ساجککت تککِ کتککاتی کککِ
هلاهعِ کشدُ اًذآ جوت آٍسی شذُ ٍ تِ  4هکَسد اص تْتکشیي اسک تکش ّکاآ طثکق ً کش اعاکا  2ککاس ّذیکِ ّ 01کضاس تَهکاًی ٍ  2ککاس ّذیکِ
ّ 20ضاس تَهاًی ّذیِ دادُ خَاّذ شکذت دس طکی ایکي دُ سٍص تکا ًصکة َسکتش ّکای هعشفکی کتکاب اکاج جلکذ کتکاب ّکای تشتکش دس هَوکَعا
هختلف شاهل هکزّثیآ داسکتاًیآ اجتوکاعیآ سیاسکی ٍ تتتت) دس داخکل تکا یکادگیشیآ فاکایی تکشای کتکاب خکَاًی هْیکا خَاّکذ شکذت تکشای ایکي
اهش کتاب ّای صیش دس ً ش گشفتِ شذُ :
قلعه و قلندر نوشته یحیی یربیی داسکتاى صًکذگی سکْشٍسدی اسکتت ًَیسکٌذُ دس ایکي کتکاب ککِ جٌثکگ صًذگیٌاهکِ ای آى تسکیاس دقیکق ٍ
قکَی اسککت تککِ ًحکَُ شکککل گیککشی رٌّیکت اٍ اص کککَدکی ٍ تیریش ککزیشی ٍی اص هعلوککاى ٍ اسکتاداً شداختککِ اسککتت دس ایکي داسککتاى تککا حککذی
دیذگاُ ّای فلس ِ سْشٍسدی تکِ صتکاى سکادُ آهکذُ اسکت ٍ اسکان ایکي ًَشکتِ ساُ ٍ سسکن سکلَکی اٍسکت ککِ هیکشاو حکوکاآ علوکا ٍ تکِ ٍیک ُ
فشصاًگاى استت
مارک و پلو و میارک و وو پلیو ج دلید وو و نوشیته منضیور ایای یا
اسککتت ساٍی کککِ خثشًگککاس ٍ سٍصًاهککِ ًککَی اسککت تککِ تیککاى ات اقککا ٍ سککث
فشاًسِ آ اسپاًیا آ ایتاهیا آ هثٌاى آ ٌّذ آ اسهٌستاى ٍ آهشیکا ) هی شداصدت

کتکاب تکِ سکث

سک شًاهِ ٍ تکا صتکاى اٍن شکخ

ًَشکتِ شکذُ

صًککذگی ٍ اجتوککاعی حککاکن تککش کشککَس ّککایی کککِ سک ش هککی کٌککذ

کوری نوشته ژوزه ساراماگو ساٍی داسکتاى شخصکی سا سٍایکت هکی کٌکذ ککِ داکاس ککَسی هکی شکَد ٍ تکذسیجا آى سا تکِ دیگکشاى اًتقکان هکی
دّذ ٍ دس ایاى داستاى تعذ اص گزشت حکَادو افکشاد هتَجکِ دسل لکه خکَد اص ککَسی هکی شکًَذ ٍ خکَد سا ککَس ّکایی ککِ هکی تَاًٌکذ تثیٌٌکذ
اها ًوی تیٌٌذ! هی ًاهٌذت داستاى کٌایِ تِ افشادی د اسد کِ اص حَادو ٍ سٍیذاد ّا تی ت اٍ هی گزسًذ ٍ دسل کاهلی اص آى ّا ًذاسًذ ت
داذیه و وافعه عل جعو نوشیته مبضیی م ییبی ا سکتاد هلْکشی دس ایکي کتکاب دس کی ارثکا ایکي ًکتکِ اسکت ککِ علی علیکِ اهسک م)
شخصککیتی دٍ ًیشٍیککی تککَدُ اسککت ٍ ّککش ک ک کککِ تخَاّککذ دس هکتککة اٍ ککشٍس یاتککذآ تایککذ ّونککَى علککی علیککِ اهس ک م) اص جارتککِ ٍ دافعککِ
تشخَسداس تاشذ.
اضحاویه ایلیا نوشیتهی دیا کنیدی ضیو

شخصکیت ارکلی کتکابآ ایگٌیشک

کتاب تس ی فلس ِ تَئتیَنآ فیلسَف قشٍى ٍسلاییآ هی تیٌذت توام صًذگی ا
ناضور وشی

نوشیته سیلینجب  :یک

هتخصک

قکشٍى ٍسکلا اسکت ککِ توکام دًیکا سا اص دسینکِ

فلس ِ تافی ٍ اًضجاس اص جاهعِ اهشیکا است ت

ّ تکِ اص صًکذگی ًَجکَاًی شکاًضدُ سکاهِ سا سٍایکت هکی کٌکذت تیکاى کتکاب َّشکوٌذاًِ اًتخکاب شکذُ ٍ

تیاًگش سشدسگوی ًَجَاى قصِ است کِ دس ًقذّای ٍاسدُ تش کتاب آى سا ًواد تی َّیتی ٍ سشدسگوی ًسل جذیذ آهشیکا داًستِ اًذت
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