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 دفتش داًشکذُ هٌْذسی مجری طرح:

 

 ّبی ثشگضیذُ اسکبس پخش فیلن عنوان طرح:

 

       اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیشِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ       گشدشگشی علوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ّبی آًْب ٍ ثشسسی ٍ ًقذ هَضَعبت ٍ ٍیظگیّبی ثشگضیذُ اسکبس  آشٌبیی ثب فیلن

 هٌذ دس حَصُ سیٌوب ًخجِ ٍ عالقِجزة داًشجَیبى 

 

 : خالصه طرح

ِ   سیییٌوب یکییی اص حییَصٍُ  فیییلن ّییبی ًوییبیش فیییلن دس سییبتْبی گزشییتِ ثییب   ّییبی پشهخب ییت ثیییي داًشییجَیبى اسییت ٍ اک ییش ثشًبهیی

َ       هحجَثیت ّوشاُ ثیَدُ اسیتا اص  شفیی هشاسین اسیکبس ٍ فییلن       جیِ صییبدی سا ثیِ خیَد جلیت      ّیبی هٌتخیت اییي آکیبدهی ّیش سیبتِ  

هیب سا   ،ّیبی کبًذییذ دس اییي هشاسین     تذاساى سییٌوب ثیِ ًتیبی  ٍ فییلن    ٍ  َجیِ دٍسی   ضدیکیی ثیِ صهیبى ثشگیضاسی اییي هشاسین      ٌذا ًکٌ هی

 ثیشییتش گییبهی دس جْییت آشییٌبییّییب  فیییلن ّییبی ثییشآى داشییت  ییب ثییب ثشگییضاسی فمییتیَاو فیلوییی سییِ سٍصُ ٍ ًقییذ هَضییَعبت ٍ ٍیظگییی

اًیذا ٍ اص   شگضییذُ شیذُ  ّیبی کبًذییذ اسیکبس، فییلن ّیبی صییش ثیشای پخیش ث         اص ثییي فییلن   داًشجَیبى ثیب ٌّیش سییٌوب ثشداشیتِ ثبشیینا     

  فیلومیبص ٍ هٌتقیذ سییٌوبیی   ) حهی   ضایی     حه ی   ٍ  )کبسشیٌبع ٍ هٌتقیذ سییٌوب      دکتر سید  حمدی  حی حس نیید      

 ایي فیلن ّب ثِ ششح ریل هی ثبشٌذ: دعَت کشدین  ب ثِ ًقذ ٌّشی ایي آثبس ثپشداصًذا

َ   یلنفی  یی   :دیورض  ح د ی،  خییض  ح  حب  دلبوضدسه ب ِ  ْ ٌذگی،یمی دس طاًیش دسام ثیِ ً دًٍیب   هی   یيهیبس   یٍ کیبسگشداً  یکٌٌیذگ  یی

شیذى اص   ییذى اسیت کیِ ث یذ اص هیشخ دتخیشار دختیشر ٍ ث یذ اص ًیب اه         ظیبّش شیذُ   یدس ًقیش هیبدس   یلن،ف یيدٍسهٌذ دس ا استا ه 

 دختشر افتبدُ جلت کٌذا یکِ ثشا ی ب ثتَاًذ  َجْبت سا ثِ ا فبق کٌذ یثضسخ ًصت ه یلجَسدسِ ث ی،قبًًَ ّبی یشیگ یپ

ٍ  یيهٌتقییذ یاص سییَ یخییَث یبسثییب اسییتقجبو ثمیی ٍ  اکییشاى ۷۱۰۲ًییَاهجش  ۰۱ یخدس  ییبس یییضٍسیه یٌیی ،خییبسا اص اث یلجییَسدث سییِ

 ا   وبشبگشاى ّوشاُ شذ

ًَ  ثیِ ًَیمیٌذگی   یجٌگی  فیلویی لمظیی::  تیض کتر ن  دس ّفتیبد ٍ   یلنفی  ییي اثبشیذا   یهی  ییت جیَ سا  یکیبس ي ٍ کیبسگشداً   هی   یآًتی

 یياٍتیذهي ثیِ عٌیَاى ثْتیش     یگیش  بهضدیثیِ ًی    یَاى  یّیب هی    شیذا اص جولیِ آى   یضًُیِ جیب   یبفیت ًیبهضد دس  یتبًیبثش یلنجشٌَاسُ ف یيیکو

 ییل، چشچ یٌمیتَى ٍ یصًیذگ  یلنفی  ییي ا هکویل صى اشیبسُ کیشدا    یگشثیبص  یي َهیبع ثیِ عٌیَاى ثْتیش     یمیتیي ًقش اٍو هیشد ٍ کش  یگشثبص

 اکشبًذ یه یشسا ثِ  صَ یتبًیباهَس خبسجِ ثش یشٍص
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