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        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ            وتبة ٍ وتببخَاًی            لرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق برًبهِ       ٌردشٍری علوی فرٌٍّی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 اثر وریشتَفر ًَالى  Dunkirkاوراى فیلن 

 بررسی سیٌوبی حوبسی غرةٍ  آشٌبیی داًشجَیبى بب تَلیذات رٍز سیٌوبی ّبلیٍَد
 

 : خالصه طرح

ٍ فراًشِ در هحبصرُ ارتش آلوبى  یبتبًیبر یه،بلژ یّباز وشَر یياز سرببزاى هتفم یٌرٍّ یالدی،ه 1۴40دٍم ٍ در سبَ  یدر جًٌ جْبً

هخوصاِ   یاي از ا یببًیپشات  یرٍّابی افتٌذ. اهب سراًجبم بب ووه ً یه یرّفتِ در بٌذر داًىرن وشَر فراًشِ ٌ یهٍ حذٍد  یرًذٌ یلرار ه

 ...ٍ  وٌٌذ یه یذاًجبت پ

ٌفتي  یبرا یسبزد وِ داستبً یه یلویوٌذ ٍ ف یه یدٍر یجٌٍ یجرا یفبجعِ، از صحٌِ ّب یهلذرتوٌذ ٍ هبّراًِ از  یشیًوب یبرا ًَالى

ٍ    یيٍحشت آفر یشیرا بب ًوب 1۴40در  یتبًیبصرفِ بر یب یرٍزیّوبى پ یب یٌِبسري پر ّس یًبوبهٍی  دارد. پاردُ   یٍ شاَوِ وٌٌاذُ باِ ر

” /داًىارن Dunkirk“ یاس از شاوبَ فراًشاِ پاز از ًبارد فبجعاِ آه      یتبًیببر یرٍّبیبشبهبى ًًب یِرا بِ لحظبت تخل یٌٌذُاٍ ب آٍردُ است.

باِ   یلناز فا  یهعرٍف ّشاتٌذ. بخشا   یا وِ اهرٍزُ بِ ًبٌٍبى وَچه افشبًِاًجبم شذ  یًظبه یروَچه غ یّب یكِ بب ووه لبیتخل. برد یه

ِ از اتحبد یتبًیاب )خارٍ  بر  یتآى بب دٍراى برٌس یتپردازد ٍ ول یه یردُ جٌٍبِ حوبسِ فش یٍرد یفبجعِ ٍ بخش ( 201۲ارٍپاب در سابَ    یا

بب اوراى ایي فایلن  ی داًشجَیبى ًَاًذیش در ًظر دارد از ایي رٍ دفتر علَم اداری ٍ التصبدی بب ّوىبری اًجوي اساله هٌبسبت دارد. یبربش

باب رایسًای ّابی     ایراى ٍ غرة را فاراّن آٍرد. بِ رشذ اطالعبت تبریخی ٍ سیٌوبیی داًشجَیبى ووه وٌذ ٍ زهیٌِ همبیشِ سیٌوبی جًٌ 

 صَرت ٌرفتِ، آلبی هذاح حشیٌی )وبرشٌبس ٍ هٌتمذ سیٌوب( بِ عٌَاى سخٌراى ٍ هٌتمذ در ایي جلشِ حضَر خَاٌّذ داشت. 
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