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مجری طرح :دفتز دا٘طىذ ٜپیزاپشضىی
عنوان طرح:

سّسّ ٝجّسات پخص فیّٓ ٍ٘اٜ

سرفصل فعالیت:

دیٗ  ٚلزآٖ

وتاب  ٚوتاتخٛا٘ی

عّٓ  ٚا٘ذیط ٝ

سیاست  ٚاجتٕاع 

ادب ٙٞ ٚز

ٔحزٔٚیت سدایی

ٌزدضٍزی عّٕی فزٍٙٞی 

فٛق تز٘أ ٝ

اهداف طرح :
آضٙایی دا٘طجٛیاٖ تا آثار تشري  ٚلاتُ تٛج ٝسیٕٙای جٟاٖ
تمٛیت رٚحی ٝا٘تماد وزدٖ ٘ ٚىت ٝسٙجی در دا٘طجٛیاٖ
خالصه طرح :
أزٚس ٜیىی اس ت شرٌتزیٗ  ٚتاثیز ٌذار تزیٗ ٙٞز ٞاٙٞ ،ز سیٕٙا استٙٞ.زی و ٝت ٝدِیُ الثاَ عٕٔٛی ٌستزد ٜای و ٝاس آٖ ٚجوٛد دارد ،توٝ
یه صٙعت در وطٛر ٞای ٔختّف د٘یا تذَ ضذ ٜاستٚ .سیّ ٝای ؤ ٝیتوٛاٖ اس رزیوك آٖ فزٙٞوً ،تٕوذٖ ،تواریه  ٚتو٘ ٝحوٛی اس ا٘حوا
تصٕیٕات سیاسی ّٔت  ٚوطٛر خٛد را ،ت ٝتٕاْ جٟاٖ ا٘تماَ داد .تٕٞ ٝیٗ دِیُ أزٚس ٜتخص لاتُ تٛجٟی اس تٕزوش دِٚت ٞا ٟ٘ ٚادٞوای
تصٕیٓ ٌیزی آٖ ٞا رٚی ایٗ تخص لزار دارد .رثك دالیُ ٔذوٛر٘ ،یاس تٕ٘ ٝایص دادٖ  ٚتحث ٌ ٚفت  ٌٛ ٚپیزأ ٖٛتزخی اس آثار تِٛیذی
در سیٕٙای جٟاٖ و ٝتعضا تٛج ٝتیطتزی را در ایٗ سٔی ٝٙت ٝخٛد جّة وزد ٜا٘ذ ،تویص اس پویص احسوای ٔوی ضوٛد .در ٕٞویٗ راسوتا
تصٕیٓ ٌزفتیٓ تا ٕٞىاری دفتز ا٘جٕٗ اسالٔی دا٘طجٛیاٖ دا٘طٍا ٜعّ ْٛپشضىی ٔطٟذ در لاِة یه رزح ٔطتزن ،الذاْ ت ٝپخوص ایوٗ
فیّٓ ٞا وزد ٜتا عال ٜٚتز استفاد ٜاس پتا٘سیُ ٞای ٔٛجٛد در ایٗ تطىُ ،در فضایی دا٘طجٛیی پیزأ٘ ٖٛىات تزجسوت ٝآٖ ٞوا تو ٝتحوث ٚ
تثادَ ٘ظز تپزداسیٓ .ایٗ تز٘أ ٝلزار است ت ٝصٛرت ٞفتٍی دررٚسٞای دٚضٙث ٝاس سواعت  16اِوی  11در دا٘طوٍا ٜعّو ْٛپشضوىی ٔطوٟذ
تزٌشار ضٛد .در ادأِ ٝیست فیّٓ ٞای ٔٛرد ٘ظز خٛد را ارائ ٝخٛاٞیٓ داد:
one flew over the cuckoo's nest
وارٌزدأٖ :یّٛش فٛرٔٗٔ ،حص 1175 َٛآٔزیىا
there will be blood
وارٌزداٖ :پا َٚتٔٛای آ٘ذرسٔ ،ٖٛحص 2007 َٛآٔزیىا
howel moving castle
وارٌزداٖٞ :ایٛئی ٔیاساویٔ ،جص 2004 َٛصاپٗ
king's speech
وارٌزداٖ :تاْ ٛٞپزٔ ،حص 2010 َٛآٔزیىا
usual suspect
وارٌزداٖ :تزایاٖ سیٍٙزٔ ،جص 1115 َٛآٔزیىا
Babel
وارٌزداٖ :اِخا٘ذرٌ٘ٛ ٚساِس ایٙیاریتٔ ،ٛحص 2006 َٛآٔزیىا
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دا٘طىذ ٜپیزاپشضىی

