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        اجتٕاعت ٚ عیاع                     عّٓ ٚ ا٘ذیشٝ            وتاب ٚ وتاتخٛا٘ی            لزآٖ ٚ دیٗ       سرفصل فعالیت:

  فٛق تز٘أٝ       ٌزدشٍزی عّٕی فزٍٞٙی            ٔحزٚٔیت سدایی              ٞٙز ٚ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 ٚ ٘ىتٝ عٙجی در دا٘شجٛیاٖ ٘مادیتمٛیت رٚحیٝ ٚ  لاتُ تٛجٝ عیٕٙای جٟاٖ آشٙایی دا٘شجٛیاٖ تا آثار 
 

 : خالصه طرح

ٖ ٚجٛد دارد، تٝ ای وٝ اس آ ی وٝ تٝ دِیُ الثاَ عٕٛٔی ٌغتزدٜٞٙز ٞا، ٞٙز عیٕٙا اعت.تاثیزٌذارتزیٗ ٞٙزتشرٌتزیٗ ٚ  أزٚسٜ یىی اس

تٛاٖ اس طزیك آٖ فزًٞٙ، تٕذٖ، تاریخ ٚ تٝ ٘حٛی اس ا٘حا  ای وٝ ٔی اعت. ٚعیّٝ یه صٙعت در وشٛرٞای ٔختّف د٘یا تذَ شذٜ

ٞای ٞا ٚ ٟ٘اد دِٚتتماَ داد. تٝ ٕٞیٗ دِیُ أزٚسٜ تخش لاتُ تٛجٟی اس تٕزوش تصٕیٕات عیاعی ّٔت ٚ وشٛر خٛد را، تٝ تٕاْ جٟاٖ ا٘

ٌٛ پیزأٖٛ تزخی اس آثار تِٛیذی در ٚ ٘یاس تٝ ٕ٘ایش دادٖ ٚ تحث ٚ ٌفت ٞا رٚی ایٗ تخش لزار دارد. طثك دالیُ ٔذوٛر، ٌیزی آٖ تصٕیٓ

شٛد. در ٕٞیٗ راعتا تصٕیٓ  ا٘ذ، تیش اس پیش احغاط ٔی دٜوزعیٕٙای جٟاٖ وٝ تعضا تٛجٝ تیشتزی را در ایٗ سٔیٙٝ تٝ خٛد جّة 

ٌزفتیٓ تا ٕٞىاری دفتز ا٘جٕٗ اعالٔی دا٘شجٛیاٖ دا٘شٍاٜ عّْٛ پششىی ٔشٟذ در لاِة یه طزح ٔشتزن، الذاْ تٝ پخش ایٗ فیّٓ ٞا 

ٞا تٝ تحث ٚ تثادَ ٘ظز  ات تزجغتٝ آٖٞای ٔٛجٛد در ایٗ تشىُ، در فضایی دا٘شجٛیی پیزأٖٛ ٘ى وزدٜ تا عالٜٚ تز اعتفادٜ اس پتا٘غیُ

 در دا٘شٍاٜ عّْٛ پششىی ٔشٟذ تزٌشار شٛد. 19اِی  16رٚسٞای دٚشٙثٝ اس عاعت  ایٗ تز٘أٝ لزار اعت تٝ صٛرت ٞفتٍی در تپزداسیٓ.

 :  تاشذ در ٘ظز ٌزفتٝ شذٜ تذیٗ شزح ٔی  ٞای فیّٓ
The red turtle  َٛتّضیه( -فزا٘غٝ 2016)وارٌزداٖ: ٔایىُ دٚدٚن، ٔحص 

identity  آٔزیىا( 2003یٕش ٔاٍِ٘ٛذ، ٔحصَٛ )وارٌزداٖ: ج 

Seven  َٛآٔزیىا( 1995)وارٌزداٖ: دیٛیذ فیٙچز، ٔجص 

The beautiful mind  َٛ(آٔزیىا 2001)وارٌزداٖ: راٖ ٞاٚارد، ٔحص 

No country for old man  َٛآٔزیىا(،   2007)وارٌزداٖ: جٛئُ وٛئٗ، ٔحص 

insomnia ( َٛ2002وارٌزداٖ: وزیغتٛفز ٘ٛالٖ، ٔحص ،)آٔزیىا 

Lopper  َٛآٔزیىا(، 2012)وارٌزداٖ: رایاٖ جا٘غٖٛ، ٔحص 

Schindler list  َٛآٔزیىا(، 1993)وارٌزداٖ: اعتیٖٛ اعپیّثزي، ٔحص 

The departed  َٛآٔزیىا(، 2006)وارٌزداٖ: ٔارتیٗ اعىٛرعیشی، ٔحص 

The silence of the lamb ٖآٔزیىا( 1991: جا٘اتاٖ دیٕی، ٔحصَٛ )وارٌزدا 

Spirited away  َٛصاپٗ( 2001)وارٌزداٖ: ٞایائٛ ٔیغاوی، ٔحص 

Heat  َٛآٔزیىا( 1995)وارٌزداٖ: ٔیشائیُ ٔاٖ، ٔحص 

Into the wild  َٛآٔزیىا( 2007)وارٌزداٖ: شاٖ پٗ، ٔحص 

Apocalypto  َٛآٔزیىا( 2006)وارٌزداٖ: ُٔ ٌیثغٖٛ، ٔحص 

Cast away آٔزیىا( 2000ارٌزداٖ: راتزت سٔىیظ، ٔحصَٛ )و 
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