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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 79
ساصهاى داًطجَیاى

هجشی طشح:

واًَى تخصصی خیشیِ ساصهاى داًطجَیاى جْاد داًطگاّی

عٌَاى طشح:

پخص فیلن ساّثِ

سشفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى
ادب ٍ ٌّش

وتاب ٍ وتاتخَاًی
هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیاست ٍ اجتواع 
فَق تشًاهِ 

اّذاف طشح :
-1حوایت اص تفشیحات سالن داًطجَیی دس هحیط داًطگاُ اص طشیك اوشاى داًطجَیی
-2ووه تِ ًیاصهٌذاى اص طشیك فشٍش تلیط
-3یادآٍس ضذى لضٍم حوایت اص هحشٍهیي ٍ تَجِ تِ آًْا تَسط لطش تحصیل وشدُ جاهعِ

خالصِ طشح :
اهشٍصُ جَاًاى دس جست ٍ جَی ّیجاى ٍ ایجاد سشگشهی تا هخاطشات تسیاسی سٍ تِ سٍ هیطًَذ ٍ ایجاد یه فضای اهني تنا ّنذف تحمنك
هَاسد روش ضذُ دس فضای سالن داًطجَیی هیتَاًذ ًتایج هثثتی دس تشداضتِ یاضذ  .واًَى فعالیت ّای خیشینِ سناصهاى داًطنجَیاى لصنذ
داسد تا ّوىاسی دفتش ادتیات ساصهاى داًطجَیاى دس داًطىاُ فشدٍسی ًسثت تِ اوشاى فیلن ساّثِ دس طاًش ٍحطت الذام ًوایذّ .ضیٌِ تلنیط
ّ 4ضاس تَهاى دس ًظش گشفتِ ضذُ است وِ تواها صشف اهَس خیشیِ خَاّذ ضذ.
ساّثِ (اًگلیسی )The Nun :یه فیلن دس طاًش ٍحطت تِ واسگشداًی وَسیي ّاسدی است وِ دس سال  2۱1۲هٌتطش ضذ .فیلنًاهِ ًَضنتِ
گشی دٍتشهي تش پایِ داستاًی اص دٍتشهي ٍ جیوض ٍاى هیتاضذ .ایي فیلن تَاًست تا افتتاحیِ  53هیلیَى دالسی تیطتشیي هیضاى افتتاحیِ سا
اص گیطِ فشٍش دس هیاى هجوَعِ فیلنّای تشسٌان جْاى اص آى خَد وٌذ.
داستاى تِ صهاًی تشهیگشدد وِ یه ساّثِ جَاى ،دس ولیسایی دس سٍهاًی تِ طشصی هطىَن تِ لتل هیسسذ .ینه وطنیص تنا گزضنتِای
خالی ٍ ًسثتاً تشسٌان ،تِ ّوشاُ یه ساّثِ تاصُواس وِ ًضدیه تِ اتوام دٍسُ آهَصضی است ،اص جاًة ضْش ٍاتیىناى هسنوَل تحمینك سٍی
ایي ولیسا ٍ اتفالات سخ دادُ دس آى هیضًَذ.

صهاى اجشا :

 2اسدیثْطت 8۲

هىاى اجشا :

آهفی تواتش داًطىذُ هٌْذسی

