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 ادبیبت ٍ ػلَم اًسبًیدفتز داًطکذُ  مجری طرح:

 

 سیٌوب هؼضالت اجتوبػی عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتببخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق بزًبهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 ّبی هختلف آضٌبیی بب هؼضالت اجتوبػی بِ تصَیز کطیذُ ضذُ در فیلن در دِّ 

 ی ّوکبری بب آًبى جذة داًطجَیبى ًٍَرٍد ٍ اداهِ
 

 : خالصه طرح

ٍ آى در جبهؼهِ   گذارتَاى بِ ّیچ ٍجِ ًقص هْن ٍ اثز سبسی جَاهغ سیٌوب است؛ چٌبًکِ ًوی قذرتوٌذ در فزٌّگهَثز ٍ ّبی یکی اس ابشار

بهَدُ ٍ   یخدر طَل تبر یٌوبگزاىػالقِ س اس هَضَػبت هَرد یکی یاجتوبػ یيهضبهایزاى  یسیٌوب هٌکز ضذ. در را قطز داًطجَبِ تبغ آى 

جبهؼِ در دٍرُ  یطاس ضزا یا یٌِآ یگزد یاس جبهؼِ ٍ اس سَ یبِ ػٌَاى ػضَ یٌوبگزاىدغذغِ س گز یتسَ حکب یکضَػبت اس هَ یيّست. ا

ّهبی   ّوچٌیي اّویت فیلنجبهؼِ، ٍ  در سیٌوب تَجِ بِ ًقص تبثیزگذار یلن است کِ بذاى پزداختِ ضذُ است؛ در ّویي راستب ببسبخت ف

ِ     سلسلِ جلسهبت  ین تبآى ضذ بز است، ػی ایزاى سبختِ ضذُکِ درببة هؼضالت اجتوب هبًذگبری ّهبی   ی بهب هحَریهت پخهص فهیلن اس دّه

هختلف پیزاهَى هؼضالت اجتوبػی بزگشار کٌین؛ ضکل بزگشاری بذیي صَرت خَاّذ بَد کِ بزای ّز دِّ اس سیٌوبی ایهزاى، چْهبر فهیلن    

ِ     ضبخص ٍ هبًذگبر اًتخبة ضذُ، ّز ّفتِ یک فیلن بِ ًوبیص درآهذُ  وهبػی ٍ سهیٌوبیی   ّهبی اجت  ٍ بهِ بزرسهی ٍ تحلیهل فهیلن اس جٌبه

 چْبر فیلن سیز درًظزگزفتِ ضذُ است: 60ی  در اٍلیي دٍرُ اس ایي سلسلِ جلسبت سیٌوبی دِّضَد.  پزداختِ هی

 بِ کبرگزداًی بْزام بیضبیی  « تاشو غریثه کوچک» .1

 بِ کبرگزداًی هسؼَد کیویبیی« سرب» .2

 َش هْزجَییبِ کبرگزداًی داری« هامون» .3

 بِ کبرگزداًی هحسي هخولببف« های زاینذه رود شة» .4

بهِ  اسبتیذ ٍ هتخصصیي هزتبط بب فیلن دػَت بِ ػول خَاّذآهذ، ضزح ههذػَیي   ّب اس ایي فیلنٍ بزرسی ّزیک اس  تحلیلجْت  ّوچٌیي

 :   ببضذ صَرت سیز هی

 جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ فزدٍسی()ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ  دکتر مجیذ فوالدیان .1

 پژٍّطکذُ جْبدداًطگبّی( ّیذت ػلوی َػض) دکتر حامذ تخشی .2

 )ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ فزدٍسی( دکتر احمذرضا اصغرپور ماسوله .3

 )هٌتقذ سیٌوبیی( دکتر مهذی رضایی تحرآتاد .4

 )هٌتقذ سیٌوبیی( یوسف زادگان .5

 )هٌتقذ سیٌوبیی( مهذی رضایی .6
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