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مجری طرح :دفتش داًطکذُ ادتیات
عنوان طرح:

سیٌوای ػثاس کیاسستوی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتاب ٍ کتاتخَاًی

ادب ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

ػلن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی ػلوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اهداف طرح :
آضٌایی داًطجَیاى تا آثاس هَج ًَ سیٌوای ایشاى ٍ تاثیش آى تش سًٍذ سیٌوایی ایشاى ٍ جْاى
آضٌایی تیطتش داًطجَیاى تا ػثاس کیاسستوی (ضطویي کاسگشداى تشتش سیٌوا ) ٍ سثک کاسی ایي کاسگشداى
جزب تیطتش داًطجَیاى ًخثِ ٍ ػاللِ هٌذ دسحَصُ سیٌوا ٍ ّوکاسی تا آى ّا دس تشم ّای آتی
خالصه طرح :
تا تَجِ تِ ایٌکِ ػثاس کیاسستوی هؼتثشتشیي چْشُ تیي الوللی کطَس ایشاى دس دًیا دس ػشصِ ٌّش سیٌوا هی تاضذ ،اها چٌااى کاِ تایاذ ٍ
ضایذ دس فضای ٌّشی تِ ایطاى تَجْی صَست ًوی گیشد ،اػضای دفتش ساصهاى داًطجَیاى تشآى ضذًذ تا تا تشگضاسی جطاٌَاسُ ای ،ػاالٍُ
تش اکشاى فیلن ّای هٌتخة ایطاى ،تِ ًمذ ٍ تشسسی آى ّا ٍ ّوچٌیي تاثیش ایي فیلن ّا دس سیٌوای هَج ًَی ایشاى تپشداصد.
اساهی فیلن ّای هَسد ًظش تِ ضشح ریل هی تاضذ :
 .1کلوز آب
فیلن تشاساس داستاى ٍالؼی ساختِ ضذُ کِ دس سال ّای اٍل اًمالب اتفاق افتادُ است ،داستاى هشدی اسات کاِ خاَد سا تاِ جاای یاک
ٌّشهٌذ هطَْس آى دٍسُ جا هی صًذ اها تؼذ اص آضکاسضذى َّیت تملثی اش دستگیش ٍ سٍاًِ صًذاى هی ضَدً .کتِ لاتال تَجاِ فایلن ایاي
است کِ توام تاصیگشاى فیلن ّواى ضخصیت ّای اصلی هاجشای ٍالؼی ّستٌذ.
 .2زندگی و دیگرهیچ
تِ جشیاى صًذگی تؼذ اص صلضلِ سٍدتاس تشهی گشدد .تا تَجِ تِ ایٌکِ چٌذ تي اص تاصیگشاى فایلن خاًاِ دٍسات کجاسات دس حاَصُ صلضلاِ صدُ
صًذگی هی کٌٌذ .گشٍّی اص ػَاهل آى تِ ایي هٌطمِ سفش هی کٌٌذ تا دس هَسد صًذُ تَدى ٍ سالهتی آى ّا اطالػاتی پیذا کٌٌذ.
 .3خانه دوست کجاست:
یکی اص داًص آهَصاى هذسسِ تِ دلیل یک اتفاق ًویتَاًذ ضة هطك ّایص سا اًجام دّذ .هؼلن کالس ًیض اٍ سا تْذیذ هیکٌذ کاِ اگاش ایاي
اتفاق هجذد تیفتذ اص هذسسِ اخشاج خَاّذ ضذ .تؼذ اص تؼطیلی هذسسِ دس ّواى سٍص یکی اص دٍساتاى آى پساش هتَجاِ هیطاَد کاِ دفتاش
دٍستص سا تِ طَس اتفالی تا خَد آٍسدُ است ٍ دس پی آى هی ضَدکِ دفتش دٍستص سا تِ اٍ تشساًذ.
ّوچٌیي جْت هؼشفی فیلن دس اتتذای جلسات تشگِ ّایی حاٍی اطالػات ٍ ًمذ فیلن ٍ کاسگشداى تَصیغ خَاّذ ضذ.
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