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سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتش داًشکذُ علَم سیاضی
عنوان طرح:

ساعتی تا کتاب

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی

گشدشگشی علوی فشٌّگی 

فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
تْثَد فشٌّگ کتاب ٍ کتاتخَاًی دس تیي داًشجَیاى
ایجاد فضای دٍستاًِ تشای ششٍع هشاسکت اعضای جذیذ
خالصه طرح :
تا تَجِ تِ اّویت هَضَع کتاب ٍ کتاتخَاًی ٍ اًتشاس تعذاد صیادی اص کتاب ّای تشجستِ ٍ یا آثاس افشاد هشهَْس ٍ تشگضیهذُپ ئها یي تهَدى
سشاًِ هطالعِ ٍ تشغیة داًشجَیاى تِ هطالعِ کتاب ّای خاص ٍ ٍیژُ دفتش داًشکذُ سیاضی ساصهاى داًشجَیاى جْادداًشگاّی دس تهش
است کِ طشح هعشفی کتاب تَسط خَد داًشجَیاى تشگضاس کٌذ .ایي طشح دسٍى دفتشی تشگضاس خَاّذ شذ ٍ اعضای دفتهش داًشهکذُ علهَم
سیاضی دس آى ششکت خَاٌّذ داشت .کتاب ّای اًتخاب شذُ تِ ششح صیش هی تاشذ :
فقط غیر ممکن ممکن استًَ .یسٌذُ :آًتًَی ساتیٌض (اسا ِ تَسط خاًن سوا صَلتی)
ایي کتاب شاهل  21فصل هی تاشذپ کِ ًگاسًذُ اص تیي آًْا  3فصل اٍل شاهل -2صًهذگی تٌْها داسایهی شواسهت -1.تصهوین اتهضاس تیییهش
صًذگی ٍ فصل ً -3یشٍی تاٍس سا خشصِ کشدُ است .هَضَع کلیذی کتابپ اًساًْا دس دسٍى خَد ًیشٍیی داسًذ کِ تا تش ٍ ئشتکاس تحهت
ّش ششایطی ّن کِ شذُ هی تَاًٌذ تِ خَاستِ ٍ آسصٍّایشاى تشسٌذ .ایي کتاب حاٍی جوشت اسصًذُپ اًگیضُ تخش ٍ الْام دٌّذُای اسهت
کِ اًساى سا تا سهض ٍ ساص هَفمیت آشٌا هیکٌذ.
هدف زندگیًَ .یسٌذُ :هشتضی هطْشی (اسا ِ تَسط خاًن هشجاى سْشاتی)
کتاب ّذف صًذگی ًَشتِ شْیذ هطْشیپ کتاتی است کِ تِ تثییي ّذف صًذگی اص دیذگاُ لشآى ٍ هکتة ّا ٍ اًذیشِ ّهای تشهشی ههَسد
تشسسی لشاس هیذّذ ٍ افك ّای تحث سا اص ّش سَ هیگشایذ ٍ اًذیشِ آدهی سا دس ٍادی ّای هختلف تِ گشد دس هی آٍسدپ صیشا اگهش ّهذف
صًزگی آًچٌاى کِ لشآى هیخَاّذ آشکاس گشددپ صًذگی ّا گشم ٍ ًَساًی هیشَد ٍ اًساًی دیگش ٍ جاهعِ ای دیگهش دس صهحٌِ ی حیهات سخ
هیٌوایذپ ّواى چیضی کِ تششیت اهشٍص سخت تشٌِ آى است.
 4اثر از فلورانس اسکاول شینًَ .یسٌذُ :فلَساًس اسکاٍل شیي (اسا ِ تَسط خاًن تٌْاص احوذی)
کتاب چْاس اثش اص فلَساًس اسکاٍل شیي یکی اص کتاب ّایی است کِ دس ایشاى اص چاج شصتن فشاتش سفتِ ٍ خَاًٌذگاى تسیاسی سا تهِ خهَد
جلة ًوَدُ استًَ .یسٌذُ آهشیکایی ایي کتابپ اص یک خاًَادُ لذیوی فیشدلفیایی تَد .سالیاى تسیاس دس همام ٌّشهٌذ (ًما ) ٍ خطیهةپ
ًاهی تلٌذآٍاصُ داشت .افشاد تیشواسی دس کشسّایش ششکت هیجستٌذ ٍ اص ایي طشیكپ ئیام هعٌَیهت سا تهِ گشٍّهی ٍسهی ههیسسهاًذ.
تضسگتشیي ساص هَفمیتش ایي تَد کِ ّوَاسُ خَد تَد :سادُ ٍ صویوی ٍ تیتکلف ٍ شَخطث ّ .شگض ًخَاست لشاسدادی ٍ ادیة هآب یها
داسای ًفَری تحویلی تاشذ.
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