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کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 89
سازمان دانشجویان

مجری طرح :دفتز داًطکذُ ادبیبت ٍ ػلَم اًسبًی
عنوان طرح:

سیٌوب هؼضالت اجتوبػی

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ قزآى

کتبة ٍ کتببخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق بزًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی بب هؼضالت اجتوبػی بِ تصَیز کطیذُ ضذُ در فیلن در دِّّبی هختلف
جذة داًطجَیبى ًٍَرٍد ٍ اداهِی ّوکبری بب آًبى
خالصه طرح :
یکی اس ابشارّبی هَثز ٍ قذرتوٌذ در فزٌّگسبسی جَاهغ سیٌوب است؛ چٌبًکِ ًویتَاى بِ ّیچ ٍجِ ًقص هْن ٍ اثزگذار آى در جبهؼهِ ٍ
بِ تبغ آى قطز داًطجَ را هٌکز ضذ .در سیٌوبی ایزاى هضبهیي اجتوبػی یکی اس هَضَػبت هَرد ػالقِ سیٌوبگزاى در طَل تبریخ بهَدُ ٍ
ّست .ایي هَضَػبت اس یک سَ حکبیتگز دغذغِ سیٌوبگزاى بِ ػٌَاى ػضَی اس جبهؼِ ٍ اس سَی دیگز آیٌِای اس ضزایط جبهؼِ در دٍرُ
سبخت فیلن است کِ بذاى پزداختِ ضذُ است؛ در ّویي راستب بب تَجِ بِ ًقص تبثیزگذار سیٌوب در جبهؼِّ ٍ ،وچٌیي اّویت فیلنّهبی
هبًذگبری کِ درببة هؼضالت اجتوبػی ایزاى سبختِ ضذُ است ،بز آى ضذین تب سلسلِ جلسهبتی بهب هحَریهت پخهص فهیلن اس دّهِّهبی
هختلف پیزاهَى هؼضالت اجتوبػی بزگشار کٌین؛ ضکل بزگشاری بذیي صَرت خَاّذ بَد کِ بزای ّز دِّ اس سیٌوبی ایهزاى ،چْهبر فهیلن
ضبخص ٍ هبًذگبر اًتخبة ضذُّ ،ز ّفتِ یک فیلن بِ ًوبیص درآهذُ ٍ بهِ بزرسهی ٍ تحلیهل فهیلن اس جٌبهِّهبی اجتوهبػی ٍ سهیٌوبیی
پزداختِ هیضَد .در اٍلیي دٍرُ اس ایي سلسلِ جلسبت سیٌوبی دِّی  60چْبر فیلن سیز درًظزگزفتِ ضذُ است:
« .1تاشو غریثه کوچک» بِ کبرگزداًی بْزام بیضبیی
« .2سرب» بِ کبرگزداًی هسؼَد کیویبیی
« .3هامون» بِ کبرگزداًی داریَش هْزجَیی
« .4شةهای زاینذه رود» بِ کبرگزداًی هحسي هخولببف
ّوچٌیي جْت تحلیل ٍ بزرسی ّزیک اس ایي فیلنّب اس اسبتیذ ٍ هتخصصیي هزتبط بب فیلن دػَت بِ ػول خَاّذآهذ ،ضزح ههذػَیي بهِ
صَرت سیز هیببضذ :
 .1دکتر مجیذ فوالدیان (ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ فزدٍسی)
 .2دکتر حامذ تخشی (ػضَ ّیذت ػلوی پژٍّطکذُ جْبدداًطگبّی)
 .3دکتر احمذرضا اصغرپور ماسوله (ػضَ ّیئت ػلوی گزٍُ جبهؼِ ضٌبسی داًطگبُ فزدٍسی)
 .4دکتر مهذی رضایی تحرآتاد (هٌتقذ سیٌوبیی)
 .5یوسف زادگان (هٌتقذ سیٌوبیی)
 .6مهذی رضایی (هٌتقذ سیٌوبیی)
زمان اجرا :
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مکان اجرا :

داًطکذُ ادبیبت ،تبالر ضزیؼتی

