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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ علَم پایِ
عنوان طرح:

یک ّفتِ با کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتاب ٍ کتابخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی علوی فزٌّگی 

فَق بزًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی ٍ آضتی دٍبارُ داًطجَیاى با کتاب اس طزیك ارائِ داًطجَیی آًْا ٍ تالش در جْت تزٍیج فزٌّگ هطالعِ
گفتگَ پیزاهَى هَضَع کتاب ٍ آضٌایی بیطتز داًطجَیاى با ساسهاى داًطجَیاى
خالصه طرح :
با تَجِ بِ پاییي بَدى سزاًِ هطالعِ در ایزاى ًیاس بِ اجزای بزًاهِ ّایی با هَضَع کتاب ٍ کتابخَاًی کاهال احساس هی ضَد .بزًاهِ ّایی
با هحَریت هعزفی کتاب هی تَاًذ در ایجاد اًگیشُ بزای کتابخَاًی در بیي داًطجَیاى ًمص داضتِ باضذ .تجزبِ بزگشاری هَفك سلسلِ
جلسات ارائِ کتاب داًطجَیی در دٍرُ ّای گذضتِ ٍ داًطکذُ ّای هختلف یکی اس علل بزگشاری ایي بزًاهِ است.
رٍس اٍل  :کتاب تاریخچه زمان ًَضتِ استیَى ّاٍکیٌگ تَسط وسیم جهاوی ارائِ خَاّذ ضذ.
ایي کتاب بِ عٌَاى پزخَاًٌذُتزیي کتاب کیْاىضٌاسی ضْزت یافتِ است ٍ بِ بیص اس  ۳۳سباى سًذُ دًیا تا سال  ۳۹۹۳تزجوِ ٍ چاپ
ضذُاستّ .اٍکیٌگ در ایي کتاب با سباًی سادُ بِ باسگَیی داستاى جْاى پزداختِ است.
رٍس دٍم  :کتاب جسء از کل ًَضتِ استیَ تَلتش تَسط اسما قرباوی زاده ارائِ خَاّذ ضذ .رهاى جشء اس کل لزائت هذرًی است اس ّابیل ٍ
لابیل (هارتیي ٍ تزی) با ایي تفاٍت کِ تطخیص ایٌکِ کذاهطاى ّابیل ٍ کذامضاى لابیل است هطکل است ٍ ّویيطَر باسخَاًی تاسُای
اس الگَی پذرکطی ٍ پسزکطی (هارتیي ٍ جسپز) ٍ البتِ یک جٌایت ٍ هکافات اهزٍسی.
رٍس سَم  :کتاب وخستیه ريیاريیی های اوذیشه گران ایران ًَضتِ عبذالْادی حائزی تَسط فاطمه آصفی ارائِ خَاّذ ضذّ .ذف
ًَیسٌذُ در اثز فَق آى است کِ ًطاى دّذ فزهاًزٍایاى ٍ دستگاّْای حاکن بز سزسهیٌْای اسالهی چگًَِ با داًص ٍ کارضٌاسی ًَیي اس
یک سَ ٍ با استعوار غزب اس سَی دیگز رٍیارٍ ضذًذ ٍ در اداهِ  ،ضیَُ بزخَرد اًذیطِ گزاى ٍ اصالحگزاى با دٍ رٍیِ توذى بَرصٍاسی
غزب را بیاى هی دارد.
رٍس چْارم  :کتاب جىس ضعیف ًَضتِ اٍریاًا فاالچی تَسط هاویه بافکر ارائِ خَاّذ ضذ .جٌس ضعیف با عٌَاى فزعی «گشارضی اس
ٍضعیت سًاى جْاى» اثزی اس اٍریاًا فاالچیًَ ،یسٌذُ ٍ رٍسًاهًِگار ایتالیایی است .فاالچی در ایي کتاب ،گشارضی اس سفزّای خَد بِ
ًماط هختلف جْاى را ارائِ کزد کِ بزای ّفتِ ًاهِ ی  L'Europeoاًجام ضذ (کطَرّای پاکستاىٌّ ،ذ ،سٌگاپَر ٍ صاپي)ٍ .ی
هطاّذات هستمیوص را دربارُ ٍضعیت سًاى در ایي کتاب گزدآٍری کزدُ است.
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