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 دفتش داًشکذُ علَم سیاضی مجری طرح:

 

 کتاب ساعتی تا عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی             ٌّش ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 تْثَد فشٌّگ کتاب ٍ کتاتخَاًی دس تیي داًشجَیاى

 ایجاد فضای دٍستاًِ تشای ششٍع هشاسکت اعضای جذیذ
 

 : خالصه طرح

ّای تشجستِ ٍ یا آثاس افشاد هشهَْس ٍ تشگضیهذُپ ئها یي تهَدى      ًی ٍ اًتشاس تعذاد صیادی اص کتابتا تَجِ تِ اّویت هَضَع کتاب ٍ کتاتخَا

سشاًِ هطالعِ ٍ تشغیة داًشجَیاى تِ هطالعِ کتاب ّای خاص ٍ ٍیژُ دفتش داًشکذُ سیاضی ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی دس تهش   

. ایي طشح دسٍى دفتشی تشگضاس خَاّذ شذ ٍ اعضای دفتهش داًشهکذُ علهَم    است کِ طشح هعشفی کتاب تَسط خَد داًشجَیاى تشگضاس کٌذ

 : کتاب ّای اًتخاب شذُ تِ ششح صیش هی تاشذ سیاضی دس آى ششکت خَاٌّذ داشت.

 ی(اسا ِ تَسط خاًن سوا صَلت) ًَیسٌذُ: آًتًَی ساتیٌض فقط غیر ممکن ممکن است.

تصهوین اتهضاس تیییهش     -1صًهذگی تٌْها داسایهی شواسهت.     -2فصل اٍل شاهل 3آًْا فصل هی تاشذپ کِ ًگاسًذُ اص تیي  21ایي کتاب شاهل 

ئشتکاس تحهت   تش  ٍ اًساًْا دس دسٍى خَد ًیشٍیی داسًذ کِ تا ًیشٍی تاٍس سا خشصِ کشدُ است. هَضَع کلیذی کتابپ -3 فصل صًذگی ٍ

ای اسهت  حاٍی جوشت اسصًذُپ اًگیضُ تخش ٍ الْام دٌّذُایي کتاب  آسصٍّایشاى تشسٌذ. ٍ ّش ششایطی ّن کِ شذُ هی تَاًٌذ تِ خَاستِ

 کٌذ.  کِ اًساى سا تا سهض ٍ ساص هَفمیت آشٌا هی

 ی(اسا ِ تَسط خاًن هشجاى سْشات) . ًَیسٌذُ: هشتضی هطْشیهدف زندگی

ههَسد   یتشهش  یّها  شِیلشآى ٍ هکتة ّا ٍ اًذ یذگاُاص د یّذف صًذگ ییياست کِ تِ تث یکتات یپهطْش یذًَشتِ شْ یکتاب ّذف صًذگ

اگهش ّهذف    یشاآٍسدپ ص یهختلف تِ گشد  دس ه یّا یسا دس ٍاد یآده یشٍِ اًذ یگشایذتحث سا اص ّش سَ ه یٍ افك ّا یذّذلشاس ه یتشسس

سخ  یهات ح یدس صهحٌِ   یگهش د یٍ جاهعِ ا یگشد یٍ اًساً یشَده یّا گشم ٍ ًَساً یصًذگ آشکاس گشددپ یخَاّذآًچٌاى کِ لشآى ه یصًزگ

 اهشٍص سخت تشٌِ آى است. یتکِ تشش یضیّواى چ یٌوایذپه

 ی(اسا ِ تَسط خاًن تٌْاص احوذ) فلَساًس اسکاٍل شیي. ًَیسٌذُ: اثر از فلورانس اسکاول شین 4

  َ د کتاب چْاس اثش اص فلَساًس اسکاٍل شیي یکی اص کتاب ّایی است کِ دس ایشاى اص چاج شصتن فشاتش سفتِ ٍ خَاًٌذگاى تسیاسی سا تهِ خه

سالیاى تسیاس دس همام ٌّشهٌذ )ًما ( ٍ خطیهةپ  . تَد یشدلفیاییف یویخاًَادُ لذ یکجلة ًوَدُ است. ًَیسٌذُ آهشیکایی ایي کتابپ اص 

سسهاًذ.   جستٌذ ٍ اص ایي طشیكپ ئیام هعٌَیهت سا تهِ گشٍّهی ٍسهی  ههی      ّایش ششکت هی شواسی دس کشس ًاهی تلٌذآٍاصُ داشت. افشاد تی

طث . ّشگض ًخَاست لشاسدادی ٍ ادیة هآب یها   تکلف ٍ شَخ َفمیتش ایي تَد کِ ّوَاسُ خَد  تَد: سادُ ٍ صویوی ٍ تیتشیي ساص ه تضسگ

 .داسای ًفَری تحویلی تاشذ
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