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 دفتر داًشگاُ فرٌّگیاى   مجری طرح:

 

 آشتی تا کتاب عنوان طرح:

 

        سیاست ٍ اجتواع                     ػلن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            دیي ٍ قرآى       سرفصل فعالیت:

 فَق ترًاهِ         گردشگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ادب ٍ ٌّر                            
 

 اهداف طرح :

 آشٌایی داًشجَیاى تا سازهاى داًشجَیاىٍ  خَاًی ترٍیج فرٌّگ کتاب ٍ کتاب
 

 : خالصه طرح

َس تَدُ ٍ کتااب ٍ کتااتخَاًی دم هیاًشااى مٍاا داشاتِ اسات، تَاًناتِ اًاذ        ِ گفتِ اکثر جاهؼِ شٌاساى، اقَام ٍ هللی کِ تا هطالؼِ هاًت

فرٌّگی هاًذگامتر ٍ پَیاتر از خَد تِ جای تگذامًذ ٍ هیراث فرٌّگی ٍ گٌجیٌِ ّای هؼامف ٍ دستاٍمدّای ػالواى ٍ فرّیختگااى خاَد ما   

، گاهی دم ماستای طرح آشتی تا کتابتِ است تا تا ترگسامی تِ ًنل ّای دیگر هٌتقل کٌٌذ. از ایي مٍ دفتر داًشگاُ فرٌّگیاى تصوین گرف

 : هی تاشذزیر یی کِ تٌا تر هؼرفی آًْا است تِ شرح ّا رٌّگ کتاتخَاًی تردامد. کتابترٍیج ف

ِ  ،ای کِ سیاسات زٍم اااکن اسات    ّای ایراًی ٍ قثایل چادمًشیي ما دم دٍمُ یک مػیتسرًَشت تراش؛ هحوَد دٍلت آتادی: اثر  کلیدر  تا

( .پاردازد  های  کَلویشیّایی مٍا مفتِ تر خاًَادُ  ّا ٍ مًج تر اساس اَادث ٍاقؼی ًگاشتِ شذُ ٍ تِ شرح سختی . ایي کتابکشذ تصَیر هی

 امائِ تَسط مضا شاّذی

ِ ًَشات  ۲۲۱۱اسات کاِ دم ساا      گرا پسشک ّنتی شٌاختی هشَْم مٍاى ّای مٍاى یکی از مهاى) ؛یي یالَماثر آمٍ : وقتی نیچه گریست

 امائِ تَسط مضا دیوِ ٍمد (ُ استشذ

، ناتن قارى تی  ای از تامیخ هؼاصر ایاراى، ػاهٍُ تار ترمسای جااهغ      دم امزیاتی میشِ ایي کتاب ؛یرٍاًذ آتراّاهیاىاثر  : تاریخ ایران مدرن

 ( امائِ تَسط سجاد صوذیاىما هَمد ترمسی قرام دادُ است خاًذاى پْلَی ّای خامجی، ًقش هَضَػاتی ًظیر اکتشاف ًفت، دخالت

اهاا از   شکل دٌّذُ ایات فاردی ٍ اجتوااػی دم آیٌاذُ اسات،     آهَزش ٍ پرٍمش، ؛خنرٍ تاقریاثر  : الگوی مطلوب آموزش و پرورش

دامای  پرسش از ایي کِ آهَزش ٍ پرٍمش دم جاهؼِ هاا،  خَد هحتاا داشتي شکل ٍهحتَا یا الگَیی هطلَب است. سَی دیگر پیش از آى،

ترانة سطحی کِ دم آى هَمد ًظر قرام  هفَْم الگَ دم خصَص آهَزش ٍ پرٍمش، گَیی ترخَمدام تاشذ.چِ الگَیی است یا تایذ از چِ ال

 امائِ تَسط تٌْام غههی (.هی تَاًذ اًَاع هختلفی داشتِ تاشذ گیرد،
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