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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 69
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتر داًشکذُ علَم ترتیتی ٍ رٍاًشٌاسی
عنوان طرح:

ًوایش ٍ ًقذ فیلن افشاگر

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قرآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

علن ٍ اًذیشِ 

سیاست ٍ اجتواع 

ادب ٍ ٌّر 

هحرٍهیت زدایی

گردشگری علوی فرٌّگی 

فَق ترًاهِ 

اهداف طرح :
تررسی ریشِ ّا ٍ علل کَدک آزاری از هٌظر رٍیکرد رٍاًشٌاختی در رٍاًشٌاسی تا استٌاد تِ فیلن افشاگر
خالصه طرح :
قرٍى هتواد ی است کهِ جْهاى درگیهر تیوهاری اجتوهاعی عظیوهی تهِ ًهام کهَدک آزاری اسهتی خشهًَت علیهِ کَدکهاى ٍ ًَجَاًهاى
تههِ عٌههَاى هذیههذُای اجتوههاعی هههَرد تَجههِ گههرٍُ کمیههری از هتخگگههاى قههرار گرفتههِاسههتی رٍاًشٌاسههاىا رٍاىهسشههکاىا هههذدکاراى
اجتوههاعیا هشههاٍراى خههاًَادُا اقههَق داًههاى ٍییی ّوگههی در هههی ریشههِیههاتی ٍ تههذٍیي راّکارّههایی تههرای هثههارزُ ٍ هقاتلههِ تهها ایههي
هذیههذُاًههذی آسههیةهههریری کَدکههاى در تراتههر تیوههاریّههای رٍاًههیا اعتیههاد ٍ سههایر تیوههاریّههای اجتوههاعی کههاه هشههخن ٍ هثههرّي
استی رفتار خشهًَت آهیهس در سه خ خهاًَادُ ٍ اجتوهاع هَجهة تهرٍز رفتارّهای خشهًَتآهیهس در کَدکهاى ٍ ًَجَاًهاى ههیگهرددی تهِ
طَری کِ ًوَدّای رفتاری ایهي خشهًَت ّهاا تدهذّا در اشهکاخ هختلهم اعوهاخ خشهًَت علیهِ ّهنک سهیّها ٍ تهرادر ٍ خَاّرّها ٍییی
هشههاّذُ هههیشههَدی سههاهیاًِ ّههساراى کههَدک در سهه خ جْههاى در هدههر کههَدکآزاری جسههوی ٍ رٍاًههی ٍ ولههت ٍاهههذیي قههرار
هیگیرًذ؛ تِ ًحهَی کهِ ًیازهٌهذ خهذهات تْذاشهتیا درههاًی ٍ اجتوهاعی تهَدُاًهذی تها تَجهِ تهِ اّویهت ایهي آسهیة ٍ تها تَجهِ تهِ
آىکِ ایي رٍزا شاّذ اخثهار تله ترگرفتهِ از ایهي آسهیة اجتوهاعی ّسهتین در ًظهر داریهن تها ّوکهاری اًموهي اسه هی داًشهمَیاى
ًَاًهذیشا تهها هخهش فههیلن ٍ تحلیهل آى تههِ تررسههی ریشهِّههای رٍاًهی ایههي هسههبلِ تزهردازینی از ایههي رٍ فههیلن افشههاگر )spotlight
سههاختِ شههذُ در سههاخ  5102تههِ کههارگرداًی تَههها ه ه کههارتی ٍ ترًههذُ ی جههایسُ اسههکار تْتههریي فههیلن ٍ تْتههریي فههیلنًاهههِ
یراقتثاسههی در سههاخ 5102ا تههِ هههاجرای افشههای چٌههذیي هرًٍههذُ کههَدک آزاری هههیهههردازد) جْههت هخههش ٍ تررسههی اًتخههاب
شذُ اسهت؛ ّونٌهیي از آقهای همتثهی آخ سهیذاى رٍاى درههاًگر تحلیلهیا کارشٌاسهی ارشهذ رٍاًشٌاسهی تهاهیٌی) ًیهس جْهت ًقهذ ٍ
تحلیل دعَت تِ عول آهذُاستی
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