ثِ ًبم خذاًٍذ جبى ٍ خرد

مجری طرح:
عنوان طرح:
سرفصل فعالیت:

 ...ضوبرُ :

کوتاه نوشت طرحهای فرهنگی سال 99

تبریخ :

سازمان دانشجویان

پیَست :

۸۳
۸۹۳۳/۳۹/۸۱
ًذارد

دفتر داًطکذُ ادثیبت
ًقذ ثررسی فیلن " خبًِ پذری "
دیي ٍ قرآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

علن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّر

هحرٍهیت زدایی

گردضگری علوی فرٌّگی 

فَق ثرًبهِ 

اهداف طرح :
 آضٌبیی ٍ تحلیل ٍ ثررسی چبلص ّبی رفتبری ًبضی از ثحراى ّبی اجتوبعی ارائِ راّکبر ّبی علوی تَسط اسبتیذ داًطگبُ ثِ هٌظَر هذیریت ضرایط ثحراىخالصه طرح :
ّبدی هصطفبیی ،هعبٍى هجبرزُ ثب جرائن جٌبیی پلیس آگبّی تْراى در سبل  ۳۹اعالم کردُ ثَد کِ  ۸۱۸۱درصذ قتلّبی اتفبق افتبدُ در
ایراى ثب اًگیسُ ًبهَسی استٍ ۸ی ثب اضبرُ ثِ ایٌکِ  ۴۲درصذ هقتَالى کطَر را زًبى تطکیل هی دّذ افسٍدُ ثَد کِ در هجوَع  ۱۸درصذ
هقتَالى زى تَسط ثستگبًطبى ثِ قتل هیرسٌذ۸خجر قتل رٍهیٌب اضرفی ،دختر  ۸۲سبلِ تبلطی ثِ دست پذرش رسبًِّب ٍ ضجکِّبی
اجتوبعی ایراى را تکبى داد ۸ایي قتل ًِ تٌْب ٍجَد یک آسیت جذی ٍ کٌِْ اجتوبعی در ایراى را دٍثبرُ ًوبیبى کرد ثلکِ ضکبف اجتوبعی
هیبى گرٍُّبی هختلف فکری را ًیس ثیص از پیص ًطبى داد ۸خطًَت ثِ کبر رفتِ در قتل رٍهیٌب اضرفی ٍ کطتِ ضذى اٍ تَسط پذرش
ثبعث ضذُ است تب داستبى فیلن خبًِ پذری هَرد تَجِ کبرثراى ضجکِّبی اجتوبعی از طیفّبی هختلف فکری قرار ثگیرد ایي فیلن ،ثِ
کبرگرداًیًَ ،یسٌذگی ٍ تْیِ کٌٌذگی کیبًَش عیبری در سبل  ۸۹۱۳سبختِ ضذ ۸داستبى ایي فیلن از سبل  ٍ ۸۹۳۱ثب صحٌِ تکبىدٌّذُ
تعقیت ٍ گریس یک دختر تَسط پذر ٍ ثرادر کَچکص ٍ ًْبیتب قتل اٍ آغبز هیضَد ۸ایي فیلن ثِ هسبئلی ًظیر قتل ًبهَسی ٍ هطکالت زًبى
ایراى طی ّفتبد سبل هیپردازد ثرای اٍلیي ثبر در سی ٍدٍهیي دٍرُ جطٌَارُ فیلن فجر رٍی پردُ رفت ٍ هَرد ستبیص هٌتقذاى ٍ
استقجبل هخبطجبى قرار گرفت؛ ثبتَجِ ثِ ایي هسئلِ دفتر سبزهبى داًطجَیبى جْبدداًطگبّی در داًطکذُ ادثیبت ثرآى ضذ تب ثب ثرگساری
جلسِ ای ثِ تحلیل ٍ ًقذ ٍ ثررسی ایي فیلن از هٌظر حقَقی ٍ جبهعِ ضٌبسبًِ ثپردازد؛ در ّویي راستب از دکترهجیذ فَالدیبى ( عضَ
ّیئت علوی گرٍُ علَم اجتوبعی ) ٍ هْذی رضبیی ( هٌتقذ سیٌوب ) ٍ ّوچٌیي از دکتر عجبس ضیخ اسالهی ( عضَ ّیئت علوی گرٍُ
حقَق داًطگبُ آزاد اسالهی ) دعَت ثعول آهذُ است۸

زمان اجرا :

۸۹۳۳/۳۹/۴۳

مکان اجرا :

سبلي ضَرا سبزهبى هرکسی جْبدداًطگبّی

