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 دفتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبد مجری طرح:

 

 پذرخَاًذُ عنوان طرح:

 

        اجتوبعت ٍ سیبس                     ػلن ٍ اًذیطِ             کتبة ٍ کتبثخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق ثزًبهِ        گزدضگزی ػلوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی               ٌّز ٍ ادة                            
 

  اهداف طرح :

 ضذ؟ یٌوبس یختبر ّبی یلنف یيتز اس هَفك یکیسجت سبخت  یسبل پس اس اکزاى پذرخَاًذُ چِ فزهَل 37سَال کِ  یيثِ پبسخ ا یبثیدست
 

  : خالصه طرح
 یيسبختِ ضذُ است. ا یٍَدداًست کِ تب ثِ اهزٍس در ّبل یثزتز یلنچْبر فٍ یب اس سِ  یکیٍ  یٍَدّبل یّب یلنف یيتَاى در سهزُ ثْتز یر خَاًذُ را هپذ

 یٌیثب ًمص آفز ٍ یٌوبهزد پزآٍاسُ س« فَردکبپَال  یسفزاًس»  یثِ کبرگزداً ییجٌب ٍ یثب هضوَى داستبً یبهبف یبیاس دً یٌوبییاست س یضبّکبر  یلنف

ٍ ثاب  (« Mario Puzzoپاَسٍ    یَهابر »ٍ ثز اساب  رهابى پاذر خَاًاذُ، ًَضاتِ       1772کِ در سبل  یٌَ،: هبرلَى ثزاًذٍ ٍ آل پبچ چَى یثشرگ یزاسبط

 رٍتب، سبختِ ضذُ است. یٌَاس ً یذًیهتي ضٌ یمیهَس

 :ثِ دست آٍردُ است  یٌوبییهختلف س یرا در جطٌَارُ ّب یبدیت سافتخبرا ،ٍ توبضبگزاى آى هَاجِ ضذُ یيهٌتمذ یبدس یيکِ ثب تحس یلنف ایي

 کبپَال ٍ پَسٍ یثزا یالتجبس ًبهِ یلنهبرلَى ثزاًذٍ ، ف یثزا یهزد ًمص اصل یگز، ثبس یلنف یي: ثْتز یثزًذُ  اسکبر در ثخص ّب -1

راثازت   یًمص هکول هزد ثازا  یگزثبس یٌَ،ال پبچ یل هزد ثزاًمص هکو یگزکبى، ثبس یوشج یًمص هکول هزد ثزا یگز: ثبسیًبهشد اسکبر در ثخص ّب -2

َ ً زایهتي ث یمیهَس یٌز،س یتزٍ پ یٌَلذسر یلیبمٍ یثزا یيجبًستَى، تذٍ یلآًب ّ یصحٌِ ثزا یفَرد کبپَال، طزاح یسفزاًس یثزا یکبرگزداً دٍٍال،  یٌا

 یَهيً یستَفزپَرتوي ٍ کز یچبردچبرلش گزًشثچ، ر یثزا یرٍتب، صذاثزدار

 هتي  یکهَس یيًبهِ ، ّتز یلنف یيًمص اٍل هزد، ثْتز یگزثبس یيکبرگزداى، ثْتز یي،ثْتز یلنف یي: ثْتزیثزًذُ گلذى گلَح در ثخص ّب -3

 یيتذٍ یيثْتز یلن،هتي ف یکهَس یيکبرگزداى، ثْتز یي: ثْتزیثزًذُ ثفتب در ثخص ّب -4

 The Godfather Part IIآى ثب ًبم  پذرخَاًذُ لسوت دٍم یاس رٍ یآى، لسوت دٍه یص، دٍ سبل پس اس ًوبیلنف یياستمجبل گستزدُ اس ا یلدل ثِ

دارد  یبدیس ذاراىهبًٌذ ًسخِ اٍل طزف یشً 2تَسط خَد کبپَال سبختِ ضذ.  پذرخَاًذُ  یگزاىثِ جوغ ثبس یزٍٍ اضبفِ ضذى راثزت دً یٌَآل پبچ یثب ثبس

اس پاذر   یلساوت ساَه   یاش ً 1770را کست کازدُ اسات.ٍ در سابل     یياس هٌتمذ یْبرم ًظزسٌجاس کبرگزداًبى ٍ همبم چ یرتجِ دٍم ًظزسٌج یکِثطَر

 یًَاذ چاَى پ  ییطجمِ هتَسط داًست. ارسش ّاب  یدر پزداخت ثِ ارسش ّب یذرا ثب یلنف یيا یكػو یزگذاریرسذ کِ تبث یثِ ًظز ه خَاًذُ سبختِ ضذ.

 یای فزد گزا یهذّت ٍ حت یتهزداى ّوکبر ٍ اّو یيث یهولَ اس رلبثت، دٍست یبییر دًٍ احتزام د یتاهٌ یدر جبهؼِ، جستجَ یاهکبى تزل ی،خبًَادگ

 کِ در هؼزض خطز لزار گزفتِ اًذ.

گًَبگَى پخص  یدر جطٌَارُ ّب یلنف یيا یّب یتثب تَجِ ثِ هَفم یداًطگبُ فزدٍس یٍ التصبد یداًطکذُ ػلَم ادار یبىهٌظَر سبسهبى داًطجَ یيثذ

در  یلنفا  یاي اسات. ا  ذُدػَت ثؼول آه یٌوبییػٌَاى هٌتمذ سِ ث یًوبس یشکبهج یثزًبهِ اسجٌبة آلب یيًمذ آى در ًظز دارد. در ا را ثِ ّوزاُ یلنف یيا

 .پخص خَاّذ ضذ یٍ التصبد یتئبتز داًطکذُ ػلَم ادار یدر آهف 15الی  12اس سبػت  یجْطتارد 26ٍ  25، 24ی ٍ در رٍسّب یجْطتّفتِ آخز ارد
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