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مجری طرح :دفتش داًشىذُ هٌْذسی
عنوان طرح:

سیٌوبی اجتوبعی ایشاى

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى 

وتبة ٍ وتبثخَاًی 

ادة ٍ ٌّش 

هحشٍهیت صدایی 

علن ٍ اًذیشِ 
گشدشگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آشٌبیی داًشجَیبى ثب سیٌوبی اجتوبعی ایشاى
ثشسسی سیش تحَل فىشی سیٌوب گشاى دس اثتذای ایي دِّ
خالصه طرح :
ثب تَجِ سیش فعبلیت ّبی سیٌوبیی دفتش داًشىذُ هٌْذسی ٍ ّوچٌیي اّذاف فَق الزوش لصذ داسین ،فیلن ّبی ریل سا ثِ ّوشاُ ًمذ ٍ
ثشسسی آًْب اوشاى ًوبیین.
فیلن ّبی دس ًظش گشفتِ شذُ عجبستٌذ اص:
خاوٍ ای ريی آب (بهمه فزمان آرا) :فیلوی جْت ثشسسی طجمِ ّبی ثبالتش اجتوبع ٍ ّوچٌیي پشداختي ثِ صًذگی ٍ سٍیىشد آًبى دس
ّتشیي ثبصیگش ًمش اٍل هشد
ثشاثش هشىالت شْشًشیٌی .سیوشغ ثلَسیي فیلن هٌتخت توبشبگشاى ،ثشًذُ سیوشغ ثلَسیي ثْتشیي فیلن  ،ة
ثْتشیي ثبصیگش ًمش دٍم هشد ،ثْتشیي ثبصیگش ًمش دٍم صى ،ثْتشیي طشاحی صحٌِ

،

سیز پًست شهز(رخشان بىی اعتماد) :ایي فیلن وِ ثِ طجمبت فشٍدست جبهعِ هی پشداصد ،دیذی اًسبًی ثِ همَلِ فمش دس جبهعِ داسد.
ثِ ّویي هٌظَس جْت آشٌبیی ثیشتش هخبطجیي ثب صًذگی الشبس ًیبصهٌذ اًتخبة شذُ است .جبیضُ ًتپه؛ ثْتشیي فیلن ،جبیضُ ٍیژُ ّیأت
داٍساى ثْتشیي فیلن ،جبیضُ ثْتشیي وبسگشداًی ،تٌذیس ًمش اٍل صى ،تٌذیس ثْتشیي چْشُ پشداصی
عزيس آتش( خسزي سیىایی) :ثِ هٌظَس آشٌبیی هخبطجیي ثب صًذگی دس شْشّبی دیگش ایشاى ٍ ّوچٌیي ًگبُ ثِ آداة ٍ سسَم اّبلی
شْشّبی جٌَثی ایشاى ایي فیلن اًتخبة شذُ است .سیوشغ ثلَسیي ثْتشیي فیلوٌبهِ دس ّجذّویي دٍسُ جشٌَاسُ فیلن فجش  ،سیوشغ
ثلَسیي ًمش دٍم هشد ،دیپلن افتخبس ًمش دٍم صى  ،جبیضُ ثْتشیي ثبصیگش ًمش اٍل هشد  ،تمذیشًبهِ ّیأت داٍساى فذساسیَى ثیيالوللی
اًجويّبی فیلن دس جشٌَاسُ ثیيالوللی فیلن وبسلَی ٍاسی
کافٍ ستارٌ (سامان مقدم) :وبفِ ستبسُ فیلوی اپیضٍدیه است وِ دس سِ لسوت هختلف داستبى صًذگی سِ صى سا دس یىی اص هحلِّبی
لذیوی تْشاى سٍایت هیوٌذ.
کاغذ بی خط (واصز تقًایی)ً :گبُ ثِ ًحَُ صًذگی لشش سٍشٌفىش دس جبهعِ ،ثِ هٌظَس ثشسسی الشبس هختلف دس جبهعِ.
ّوچٌیي جْت ًمذ ٍ ثشسسی فیلن ّب اص آلبیبى هصطفی حبجی ثصشی (داٍس داًشجَیی ثیست ٍ ّشتویي جشٌَاسُ فیلن فجش ٍ اص اعضبی
سبثك سبصهبى) ٍ وبهجیض ًوبصی (هٌتمذ سیٌوب) ووه خَاّین گشفت .شبیبى روش است ثب ّوىبسی هشتشن وبًَى فیلن ٍ عىس داًشگبُ
ثشگضاس خَاّذ شذ.
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