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 داًطىذُ هٌْذسیسبصهبى داًطجَیبى دفتش  مجری طرح:

 

 ّبی هٌتخت ػجبس ویبسستوی جطٌَاسُ فیلن عنوان طرح:

 

        اجتوبع ت ٍسیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             وتبة ٍ وتبثخَاًی            لشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثشًبهِ        گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی              ٌّش ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 آضٌبیی داًطجَیبى ثب آثبس هَج ًَی سیٌوبی ایشاى ٍ تبثیش آى ثش سًٍذ سیٌوبیی ایشاى ٍ جْبى

 یبى ثب آثبس ػجبس ویبسستوی ٍ خصَصیبت آًْبی ثیطتش داًطجَآضٌبی

 تحصیلی تشم آیٌذٍُ اداهِ ّوىبسی ثب آًْب دس ًخجِ ٍ ػاللِ هٌذ دس حَصُ سیٌوب جزة داًطجَیبى 
 

  : خالصه طرح
 "ػجبس ویبسستوی ضطویي وبسگشداى ثشتش تبسیخ سیٌوب ضٌبختِ ضذجبسی هیالدی، دس ًظشسٌجی ًطشیِ هؼتجش گبسدیي دس سبل "

اهب چٌبى وِ ثبیذ ٍ ضبیذ دس فضبی ٌّشی ثِ ایطبى توَجْی   تَجِ ثِ ایي وِ ػجبس ویبسستوی هؼتجشتشیي چْشُ ثیي الوللی وطَس ایشاى دس دًیبست،ثب 

شسسوی  ثِ ًموذ ٍ ث  ّبی هٌتخت ایطبى، ػالٍُ ثش اوشاى فیلن ،اػضبی دفتش سبصهبى داًطجَیبى ثش آى ضذًذ تب ثب ثشگضاسی جطٌَاسُ ای وی گیشد.ًصَست 

ٍ  (دسوتیبس آلوبی ویبسسوتوی   ) صهیٌِ اص جٌبة آلبی وبهجیض ًووبصی دس ّویي  ذ.ًّب دس سیٌوبی هَج ًَی ایشاى ثپشداص آى ّب ٍ ّوچٌیي تبثیش ایي فیلن

ی هوَسد ًظوش ثوِ ضوشل ریول هو      دػَت ثِ ػول خَاّذ آهذ. اسبهی فیلن ّبی  (دثیش اًجوي سیٌوبی جَاى هطْذ)ّوچٌیي آلبی حویذسضب گیالًی فش 

   ثبضذ :

 ولَص آح .1

َْس فیلن ثش اسبس داستبًی ٍالؼی سبختِ ضذُ وِ دس سبل ّبی  اٍل اًمالة اتفبق افتبدُ است.داستبى هشدی است وِ خَد سا ثِ جبی یه ٌّشهٌذ هطو 

ووِ تووبم ثوبصیگشاى فویلن      آى دٍسُ جب هی صًذ.اهب ثؼذ اص آضىبس ضذى َّیت تملجی اش دستگیش ٍ سٍاًِ صًذاى هی ضَد.ًىتِ لبثل تَجِ فیلن ایي اسوت 

 ّوبى ضخصیت ّبی اصلی هبجشای ٍالؼی ّستٌذ.

 ثبد هب سا خَاّذ ثشد .2

ثٌوب ثوِ   گشٍّی اص خجشًگبساى جْت تْیِ گضاسش اص هشاسن سٌتی ػضاداسی سٍستبی سیبُ دسُ ثِ ایي سٍستب سفش هیىٌٌذ.اهب ثؼذ اص ٍاسد ضذى ثوِ سٍسوتب   

 دالیلی هَفك ثِ تْیِ ایي گضاسش ًوی ضًَذ

 صًذگی ٍ دیگش ّیچ .3

ی هوی  جشیبى فیلن ثِ ثؼذ اص صلضلِ سٍدثبس ثش هیگشدد. ثب تَجِ ثِ ایي وِ چٌذ تي اص ثبصیگشاى فویلن خبًوِ دٍسوت وجبسوت دس حوَصُ صلضلوِ صدُ صًوذگ       

 وشدًذ،گشٍّی اص ػَاهل آى ثِ ایي هٌطمِ سفش هی وٌٌذ تب دس هَسد صًذُ ثَدى ٍ سالهتی آًْب اطالػبتی پیذا وٌٌذ.

 دٍست وجبستخبًِ  .4

ایوي   یىی اص داًص آهَصاى هذسسِ ثِ دلیل یه اتفبق ًویتَاًذ یه ضت هطك ّبیص سا دس دفتشش ثٌَیسذ.هؼلن والس  ًیض اٍ سا تْذیذ هی وٌذ وِ اگش

دفتوش دٍسوتص سا    اتفبق دٍثبسُ تىشاس ضَد اٍ اص هذسسِ اخشاج خَاّذ ضذ.ّوبى سٍص ثؼذ اص تؼطیلی هذسسِ یىی اص دٍستبى آى پسش هتَجِ هی ضَد وِ

 ثِ طَس اتفبلی ثب خَد آٍسدُ است ٍ دس پی آى هی ضَد وِ دفتش دٍستص سا ثِ اٍ ثشسبًذ.

 .دس اثتذای جلسبت ثشگِ ّبیی حبٍی اطالػبت فیلن ّب ٍ وبسگشداى تَصیغ خَاّذ ضذجْت هؼشفی اٍلیِ، ّوچٌیي 

 ُ فشدٍسی هطْذ ثشگضاس خَاّذ ضذ.ضبیبى روش است ایي طشل ثِ صَست هطتشن ثب وبًَى فیلن ٍ ػىس داًطگب
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