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        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیشِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تشًاهِ        گشدشگشی ػلوی فشٌّگی            هحشٍهیت صدایی               ٌّش ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 ًوایش الگَی ایشاًی ٍ سٌتی اص سیٌوا تشای داًشجَیاى

 ٍ جوغ آٍسی کوک تشای آى هَسسِ خیشیِ فتح الوثیيآشٌایی داًشجَیاى تا 

 ى ٍ تاصیگشی دس آىآشٌایی تیشتش داًشجَیاى تا سیٌوای ایشا
 

  : خالصه طرح

شایذ تِ جشات تتَاى فیلن یِ حثِ قٌذ سا یکی اص تاثیشگضاستشیي آثاس سیٌوایی خاًَادگی سال ّای اخیش ایشاى داًست کِ پس اص خیلی دٍس 

ن تا تا سایضًی ّاای اًجاام   خیلی ًضدیک هیشکشیوی، جض آثاس هاًذگاس سیٌوای ایشاى تِ حساب هی آهذ. تا تَجِ تِ ّویي ًکتِ دس ًظش داسی

شذُ تا آقای هیشکشیوی، ایي فیلن تشای داًشجَیاى داًشگاُ فشدٍسی اکشاى شذُ ٍ سَد حاصل اص تلیط فشٍشی آى تاشای هَسساِ خیشیاِ    

ى ٍ ًگاس تَاًثخشی فتح الوثیي ّضیٌِ شَد. شایاى رکش است اکشاى ایي فیلن تِ ّوشاُ حضَس ػَاهل تْیِ فیلن )سضا هیشکشیوی، سضا کیاًیا

 جَاّشیاى( ٍ ّوچٌیي آقای هسؼَد صاسػیاى تِ ػٌَاى هٌتقذ خَاّذ تَد.

 

 فؼالیت ّای تلَیضیاًَی ٍی ساشیال ّاای   . صیثای تْشاى است تْشاى، فاسؽ التحصیل گشافیک اص داًشکذُ ٌّشّای 1345هتَلذ  سید رضا میرکریمی

( جَایض هتؼذد داخلای  1378” )کَدک ٍ سشتاص ” ًخستیي تجشتِ سیٌوایی اٍ . تَد” تچِ ّای هذسسِ ّوت“ٍ ” آفتاب ٍ ػضیضخاًن“داستاًی هاجشاّای 

فساتیَال کَدکااى ٍ ًَجَاًااى    ” کفاش الییای   ” ( ٍ 2000فشاًسِ ) - جشٌَاسُ سِ قاسُ ًاًت” تالي ًقشُ ای“خاسجی سا تشای اٍ تِ ّوشاُ داشت کِ  ٍ

( تا جاى هایِ ای اصًقذ اجتوااػی ٍ  1379” )صیش ًَس هاُ“ .( اص آى جولِ اًذ1378ْاى )جشٌَاسُ کَدک ٍ ًَجَاى اصف” پشٍاًِ صسیي  ” ( 2001ٍصلیي )

جاایضُ تْتاشیي فایلن ّفتاِ     ( 1379جشٌَاسُ فایلن فجاش)  ” سیوشؽ تلَسیي“ .ي ٍ صاحثٌظشاى سا تِ خَد جلة کشداص هٌتقذی هزّثی، ًظشّای تسیاسی

( اص هْوتاشیي آًْاسات. ساَهیي سااختِ     2001تَکیَ ) ژُ ّیأت داٍساى اص فستیَال فیلنٍ جایضُ تْتشیي کاسگشداًی ٍ جایضُ ٍی (2001کي )هٌتقذیي 

دلااوشوَلی ّاای دیٌای ٍ تؼاسضاات      ( دس فضایی اًتضاػی ٍ تا لحٌی شاػشاًِ تِ صَستی غیش هستقین ت1381ِ” )است  ایٌجا چشاغی سٍشي” فیلوساص 

سا دسیافات   1381فجاش   تْتشیي کاسگشداًی، تْتشیي فیلوثشداسی ٍ تْتشیي تاصیگش هاشد سا اص جشاٌَاسُ   ” سیوشؽ تلَسیي” هَجَد جاهؼِ هی پشداخت ٍ 

دلاوشوَلی ّای اٍ دس پاشداختي تاِ تاٍسّاای دیٌای ٍ هسا لِ       ( چْاسهیي فیلن تلٌذ فیلوساص است کِ تاصّن ت1383ِ) خیلی دٍس خیلی ًضدیک .کشد

هفَْهی اص لَکیشي ّای هتٌاَع شاْشی ٍ کاَیشی     هلَدساهی هحکن تا ساختاسی قَی کِ استفادُ هٌاسة ٍپشداصد اها ایٌثاس دسقالة  تشدیذ ٍایواى هی

صذا, تْتشیي الشاحی صحٌِ ٍ تْتاشیي چْاشُ    تْتشیي فیلن , تْتشیي فیلوثشداس, تْتشیي” سیوشؽ ” تَد. ایي فیلن جایضُ  ایشاى تِ تاثیشگزاسی اثش افضٍدُ

فیلن خااسجی اساکاس هؼشفای     ( تؼٌَاى ًوایٌذُ ایشاى تشای ششکت دس سقاتت تخش1384اص آى خَد کشد ٍ سال ) الپشداصی سا اص جشٌَاسُ فجش ّواى س

شخصیت هحَس تجشتِ ای کاهی هتفاٍت ًساثت تاِ آثااس قثلای      ( تا ساختاسی جذیذ ٍ قصِ ای سادُ ٍ تا دساهی دسًٍی 1386ٍِ ّویي سادگی )ت .شذ

 ي اثش سیٌوایی ٍی هی تاشذ.. یِ حثِ قٌذ آخشیفیلوساص اسائِ داد
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