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 دًذاى پسضکیدفتر داًطکذُ  مجری طرح:

 

 ایراى سیٌوای تررسی فیلن ّای ترتر اخیر عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتاب ٍ کتاتخَاًی            قرآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ترًاهِ        گردضگری ػلوی فرٌّگی            هحرٍهیت زدایی               ٌّر ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 سیٌوای ایراىتا فیلن ّای ترتر سال ّای اخیر  داًطجَیاى آضٌایی تیطتر

 ًطکذُ دًذاى پسضکیآضٌایی داًطجَیاى جذیذالَرٍد تا سازهاى داًطجَیاى دا
 

  : خالصه طرح

تصدوین   ،تا تَجِ تِ ایي کِ فیلن ّای تَلیذ ضذُ در سال ّای اخیر از حیث کارگرداًی، تازیگری ٍ فیلوٌاهِ رضدذ هبثتدی داضدتِ اسدت    

تدرای داًطدجَیاى    گرفتِ ضذ تا فیلن ّایی کِ دارای چٌیي اهتیازاتی هی تاضذ ٍ ًظر هٌتقذ ّا را تِ خَد جلة کردُ است، عی ترًاهِ ای

ًوایص دادُ ضَد. ّوچٌیي ضوي پخص تا دػَت از داًطجَیاًی کِ در زهیٌِ ًقذ فیلن تَاًوٌذ ّستٌذ، تِ ًقذ ٍ تررسدی فدیلن پرداختدِ    

 خَاّذ ضذ. 

  : تِ ضرح ریل هی تاضٌذفیلن ّای در ًظر گرفتِ ضذُ 

رفدغ هطدکل اٍسدت،     پای دخترضاى هطکل دارد ٍ توام دغذغِ ایي خداًَادُ  قصِ خاًَادُ ای را رٍایت هی کٌذ کِ : (بهرام تًکلی) ایىجا بدين مه

 .ّستٌذ ایي خاًَادُ سِ ًفرُ در آرزٍی دستیاتی تِ رٍیاّای خَد اصرارضاى ترای ازدٍاج دختر ًیوِ فلجطاى هطکالتی را ترایطاى ایجاد هیکٌذ

طکالت زًذگی آًْا تِ ضرح تالش ّای تِ ظاّر فذاکاراًِ آًاى هی پدردازد  : ایي فیلن تِ رٍایت زًذگی چٌذ جَاى فقیر ٍ ه (محمد رضا عرب) ودارها

 کِ در ایي تیي هطکالت یکی پس از دیگری در سر راُ آًاى قرار هیگیرد کِ در پایاى ّر کذام فرجاهی تاهل تراًگیس خَاٌّذ داضت. 

ضًَذ ٍ سؼی در حل هطدکالت دارًدذ،    پَلی هی دٍرُ تیکاری ٍ تیداستاى فیلن درتارُ زٍجی جَاى است کِ درگیر یک :  (حمید وعمت اهلل)بی پًلی 

 . ایي فیلن تِ زیثایی هطکالت زًذگی جَاًاى را هغرح کردُ ٍ تِ ارائِ راُ حل هی پردازد.کٌذ تر هی اها تالش آًْا اٍضاع را پیچیذُ

ر جَاًی از خاًَادُ ای هتَسظ اسدت کدِ در غیداب تدرادری کدِ در      داستاى فیلن در ارتثاط تا دخت:  (رسًل صدر عاملی)زودگی با چشمان بسته 

ًَگی هسافرتی عَالًی تِ سر هی ترد تِ دلیل ًثَد اًسجام خاًَادگی افراد هحل در هَرد رفتار اٍ دچار سَتفاّن ضذُ اًدذ کدِ تازگطدت تدرادر ٍ چگد     

 رٍاتظ اٍ تا دٍستاى خَد ٍ خَاّرش اداهِ ی فیلن را رقن هیسًذ.

فیلن تِ رٍایت یک هْواًی خاًَادگی ٍ الیِ ّای پٌْاًی از ٍقایغ کِ کِ در آى رخ هی دّذ هی پردازد ٍ در ایدي تدیي   :  (مازیار میری)سعادت آباد 

 دّذ کِ رًٍذ اصلی فیلن ًیس ًکَّص ایي پٌْاى کاری ّا هی پردازد. کِ تر اثر پٌْاى کاری ٍ درٍؽ تیي افراد رخ هیهطکالتی 
 

ٍ در پایداى فدیلن تَسدظ     پخدص هدی ضدَد   اّذ تَد کِ ترًاهِ تا هؼرفی اجوالی فیلن آغاز ضذُ ٍ سدسس فدیلن   ضیَُ کار تذیي صَرت خَ

 هَرد تررسی قرار هی گیرد. (ػضَ کاًَى فیلن داًطگاُ فردٍسی)داًطجَیاى حاضر در جلسِ ٍ هٌتقذ هیْواى جٌاب آقای رضا اهیرزادُ 

 ت دارًذ، ػثارتٌذ از : داًطجَیاًی کِ تِ ػٌَاى کادر فٌی گرٍُ فیلن فؼالی

حاهدذ   ،(98یاسیي سدتایص )دًدذاى پسضدکی     ،(98ژاد )دًذاى پسضکی  هحوذرسَل اسذی ً ،(98ػیسی دٍلتیاى ضیرٍاى )دًذاى پسضکی 

 (98اصغری هقذم )دًذاى پسضکی 

 

 اًطگاّی هطْذسالي ضَرای سازهاى هرکسی جْادد   مکان اجرا : ًیوِ دٍم فرٍردیي ٍ ًیوِ اٍل اردیثْطت زمان اجرا :
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