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مجری طرح :دفتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبد
عنوان طرح:

پذرخَاًذُ

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لزآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ػلن ٍ اًذیطِ 

سیبست ٍ اجتوبع 

ادة ٍ ٌّز

هحزٍهیت سدایی

گزدضگزی ػلوی فزٌّگی 

فَق ثزًبهِ 

اهداف طرح :
دستیبثی ثِ پبسخ ایي سَال کِ  37سبل پس اس اکزاى پذرخَاًذُ چِ فزهَلی سجت سبخت یکی اس هَفكتزیي فیلنّبی تبریخ سیٌوب ضذ؟
خالصه طرح :
پذر خَاًذُ را هی تَاى در سهزُ ثْتزیي فیلن ّبی ّبلیٍَد ٍ یکی اس سِ ٍ یب چْبر فیلن ثزتزی داًست کِ تب ثِ اهزٍس در ّبلیٍَد سبختِ ضذُ است .ایي
فیلن ضبّکبری است سیٌوبیی اس دًیبی هبفیب ثب هضوَى داستبًی ٍ جٌبیی ثِ کبرگزداًی « فزاًسیس فَردکبپَال » هزد پزآٍاسُ سیٌوب ٍ ثب ًمص آفزیٌی
اسبطیز ثشرگی چَى  :هبرلَى ثزاًذٍ ٍ آل پبچیٌَ ،کِ در سبل  ٍ 1772ثز اساب رهابى پاذر خَاًاذًَُ ،ضاتِ «هابریَ پاَسٍ  ٍ »)Mario Puzzoثاب
هَسیمی هتي ضٌیذًی اس ًیٌَ رٍتب ،سبختِ ضذُ است.
ایي فیلن کِ ثب تحسیي سیبد هٌتمذیي ٍ توبضبگزاى آى هَاجِ ضذُ ،افتخبرات سیبدی را در جطٌَارُ ّبی هختلف سیٌوبیی ثِ دست آٍردُ است :
 -1ثزًذُ اسکبر در ثخص ّبی  :ثْتزیي فیلن  ،ثبسیگز هزد ًمص اصلی ثزای هبرلَى ثزاًذٍ  ،فیلنًبهِ التجبسی ثزای کبپَال ٍ پَسٍ
ً -2بهشد اسکبر در ثخص ّبی :ثبسیگز ًمص هکول هزد ثزای جیوش کبى ،ثبسیگز ًمص هکول هزد ثزای ال پبچیٌَ ،ثبسیگز ًمص هکول هزد ثازای راثازت
دٍٍال ،کبرگزداًی ثزای فزاًسیس فَرد کبپَال ،طزاحی صحٌِ ثزای آًب ّیل جبًستَى ،تذٍیي ثزای ٍیلیبم ریٌَلذس ٍ پیتز سیٌز ،هَسیمی هتي ثزای ًیٌاَ
رٍتب ،صذاثزداری ثزای چبرلش گزًشثچ ،ریچبرد پَرتوي ٍ کزیستَفز ًیَهي
 -3ثزًذُ گلذى گلَح در ثخص ّبی :ثْتزیي فیلن ،ثْتزیي کبرگزداى ،ثْتزیي ثبسیگز ًمص اٍل هزد ،ثْتزیي فیلن ًبهِ ّ ،تزیي هَسیک هتي
 -4ثزًذُ ثفتب در ثخص ّبی :ثْتزیي کبرگزداى ،ثْتزیي هَسیک هتي فیلن ،ثْتزیي تذٍیي
ثِ دلیل استمجبل گستزدُ اس ایي فیلن ،دٍ سبل پس اس ًوبیص آى ،لسوت دٍهی اس رٍی آى ثب ًبم پذرخَاًذُ لسوت دٍمThe Godfather Part II
ثب ثبسی آل پبچیٌَ ٍ اضبفِ ضذى راثزت دًیزٍ ثِ جوغ ثبسیگزاى تَسط خَد کبپَال سبختِ ضذ .پذرخَاًذُ ً 2یش هبًٌذ ًسخِ اٍل طزفذاراى سیبدی دارد
ثطَریکِ رتجِ دٍم ًظزسٌجی اس کبرگزداًبى ٍ همبم چْبرم ًظزسٌجی اس هٌتمذیي را کست کازدُ اسات ٍ.در سابل ً 1770یاش لساوت ساَهی اس پاذر
خَاًذُ سبختِ ضذ .ثِ ًظز هی رسذ کِ تبثیزگذاری ػویك ایي فیلن را ثبیذ در پزداخت ثِ ارسش ّبی طجمِ هتَسط داًست .ارسش ّابیی چاَى پیًَاذ
خبًَادگی ،اهکبى تزلی در جبهؼِ ،جستجَی اهٌیت ٍ احتزام در دًیبیی هولَ اس رلبثت ،دٍستی ثیي هزداى ّوکبر ٍ اّویت هذّت ٍ حتی فزد گزایای
کِ در هؼزض خطز لزار گزفتِ اًذ.
ثذیي هٌظَر سبسهبى داًطجَیبى داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی داًطگبُ فزدٍسی ثب تَجِ ثِ هَفمیت ّبی ایي فیلن در جطٌَارُ ّبی گًَبگَى پخص
ایي فیلن را ثِ ّوزاُ ًمذ آى در ًظز دارد .در ایي ثزًبهِ اسجٌبة آلبی کبهجیش ًوبسی ثِ ػٌَاى هٌتمذ سیٌوبیی دػَت ثؼول آهذُ اسات .ایاي فایلن در
ّفتِ آخز اردیجْطت ٍ در رٍسّبی  26 ٍ 25 ،24اردیجْطت اس سبػت  12الی  15در آهفی تئبتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی پخص خَاّذ ضذ.
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 26 ،25 ،24اردیجْطت  ، 71سبػت 11:30

مکان اجرا :

آهفی تئبتز داًطکذُ ػلَم اداری ٍ التصبدی

