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 دًذاًپسضکی داًطکذُ دفتر  مجری طرح:

 

 ایٌجب چراغی رٍضي است عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     علن ٍ اًذیطِ            کتبة ٍ کتبثخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثرًبهِ       گردضگری علوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی              ٌّر ٍ ادة                            
 

 اهداف طرح :

 تقَیت رٍحیِ کتبثخَاًی ٍ هطبلعِ در داًطجَیبى

 گَ ٍ تفکر ثیطتر در جبهعِ داًطجَییٍ یجبد فضبیی ثرای گفتا

 

 : خالصه طرح

ضیَد  خوَایب اگیر     ّبی اجتوبعی فرٌّگی ٍ سیبسی کطَر ضٌبختِ هیی  هبًذگی عِ افراد یک جبهعِ از عَاهل عقتلپبییي ثَدى سراًِ هطب

ثبتَجیِ ثیِ اّوییت     کِ داعیِ دار آهَزش ٍ پرٍرش جَاًبى کطَر ّستٌذ ثرٍز پییذا کٌیذ   ّبی آکبدهیک ٍ فرٌّگی  ایي هعضل در هحیط

ٍ ٍ ًویبیص فییلن   ثرگساری جلسبت هٌظن هعرفی کتبة ثرآى ضذین تب ثب  ،افراد جبهعِ هکبًی ثرای رضذ ٍ ضکَفبیی ثیطترعٌَاى ِ داًطگبُ ث

ایجبد توبیل ثیطتر ثِ هطبلعِ ٍ تفکر در داًطجَیبى ثردارین ایي جلسیبت ّیر دٍ   هحیطی ثرای ًقذ ٍ ثررسی آى قذهی جْت فراّن کردى 

 لیست کتت هَرد ًظر ثِ ضرح ریل است:ضَد  ذُ ثرگسار هیتئبتر داًطک داًطکذُ دًذاًپسضکی ٍ آهفی در سبلي سویٌبر ّفتِ یکجبر

 دکتر علی کاظمیانًقذ ٍ ثررسی تَسط  واتان سىذَیل مًالیٍ  الذار سفیر ًَضتِ کمبًدکتبة 

 دکتر مُذی فیضیًقذ ٍ ثررسی تَسط  آبُیجیت بىرجیًَضتِ  اقتصاد فقیرکتبة 

 دکتر مُذی وجف زادًٌقذ ٍ ثررسی تَسط  جیمس ای رابیىسًندارين عجم ايغلً ي ًَضتِ  چرا ملت َا شکست میخًروذکتبة 

 دکتر علی کاظمیانًقذ ٍ ثررسی تَسط  آله دي باتهًَضتِ  تسلی بخشی َای فلسفٍکتبة 

)عضَ ّیئت علوی داًطکذُ علَم ترثیتی داًطگبُ فردٍسی هطْذ( ٍ خبًن دکتر زّرُ سیپْری ضبهلَ)عضیَ   آقبی دکتر جَاد ابلحی فذری

   پردازًذ  ّیئت علوی داًطکذُ علَم ترثیتی داًطگبُ فردٍسی هطْذ( ثِ ًقذ ٍ ثررسی فیلن ّبی ًوبیص دادُ ضذُ هی

 :لیست فیلن ّبی هَرد ًظر ًیس ثِ ضرح ریل است

1-joker 9112 

9-Imitation game 9112 

3-Roma 9112 

2-Snowden 9112 

5-21Angry Men 2551 

2-E Revenant 9112 

7-A beautiful mind 9111 

2-Parasite 9112 

2-Forrest Gump 1222 

 

 داًطکذُ دًذاًپسضکی   مکان اجرا : 12/2/22ضرٍع از  11ّب سبعت ضٌجِ   : زمان اجرا

 89های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان
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 ذاردً پیوست :

 


