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مجری طرح :دفتش داًطکذُ هٌْذسی
عنوان طرح:

سیٌوبی هستمل

سرفصل فعالیت:

دیي ٍ لشآى

کتبة ٍ کتبثخَاًی

ادة ٍ ٌّش

هحشٍهیت صدایی

علن ٍ اًذیطِ 
گشدضگشی علوی فشٌّگی 

سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
آضٌبیی ثب کبسگشداًبى ًَ ظَْس سیٌوبی ایشاى ٍ تحلیل آثبس فبخش هَج سَم ٍ سیٌوبی هستمل
ثشسسی آثبس کوتش دیذُ ضذُ ٍ اسصضوٌذ جطٌَاسُ فجش
خالصه طرح :
ثشای دستیبثی ثِ اّذاف فَق ثشآًین تب فیلن پشٍیض دٍهیي سبختِ آلبی هجیذ ثشصگش کِ ًگبُ ّبی ثسیبسی سا دس جطٌَاسُ ّبی هختلف ثِ
خَد جلت کشدُ ثَد سا پیص اص اکشاى عوَهی دس سطح داًطگبُ ّبی هطْذ اکشاى ًوبیین .لزا دس ًظش داسین تب ثب دعَت اص کبسگشداى ٍ تْیِ
کٌٌذُ ،ایي اثش سا ثشسسی ٍ ًمذ کٌین ٍ ّوچٌیي دس پشسص ٍ پبسخ داًطجَیی ًظشات داًطجَیبى عاللِ هٌذ سا ًیض جَیب ضَین .اص جولِ
هَفمیت ّبی ایي فیلن هی تَاى ثِ حضَس دس ثخص سلبثتی سی ٍ دٍهیي جطٌَاسُ ثیي الوللی فیلن فجش ،جبیضُ ٍیژُ ّیبت داٍساى دس
جطٌَاسُ سي سجبستیي ٍ جبیضُ  NETPACدس جطٌَاسُ آسبتیکبی سم اضبسُ کشد .الصم ثِ رکش است ثشای تبهیي ّضیٌِ ّبی طشح ،ثلیط
فشٍضی ًیض صَست خَاّذ گشفت .ثشای ثخص ًمذ ًیض اص حضَس هٌتمذ داًطجَیی (آلبی اهیش خضشایی هٌص) ًیض ثْشُ خَاّین ثشد.

مختصری پیرامون فیلم پرویس
هجیذ ثشصگش ثب دٍهیي فیلوص ًِ تٌْب هخبطجبى سیٌوبی ایشاى سا غبفلگیش هیکٌذ ثلکِ جبیگبُ خَد سا ثِ عٌَاى یکی اص فیلوسبصاى
صبحتسجک ٍ خَشآتیِ سیٌوبی ایشاى تثجیت هیًوبیذ .ثشصگش دس «پشٍیض» ثب ثشسسی هَضکبفبًِ چگًَگی تخشیت ٍ اص دست سفتي اسصش
ّبی اًسبًی دس جبهعِ ٍ فشد ثطَس ّوضهبى ٍ هَاصی ،اثشی یکذست ٍ تأثیشگزاس خلك هیکٌذ .دسًٍوبیِ فیلن ،ثْت هخبطجیي سا اص سًٍذ
غیشلبثل اًتظبس پیطشٍی فیلوٌبهِ دٍ چٌذاى هیکٌذ ٍ هَلعیت تلخ ضخصیت پشٍیض (ثب ثبصی فشاهَشًطذًی) ٍ پشداخت حسبةضذُ ثشصگش
اص اثعبد سٍاًطٌبسبًِ ضخصیت هٌحصش ثِ فشد پشٍیض ،فیلن سا ثِ یکی اص آثبس ثِیبد هبًذًی سیٌوبی ایشاى ثذل هیسبصًذ.
مجیذ برزگر ،متولذ  ۶۱اسفنذ  ۶۵۳۶در همذان
لیسبًس کبسگشداًی ،فَق لیسبًس ادثیبت دساهبتیک ٍ فبسغ التحصیل دٍسُ یک سبلِ فیلوسبصی اًجوي سیٌوبی جَاًبى ،سبخت ثیص اص 1۱
فیلن کَتبُ ٍ ًیوِ ثلٌذ ،سبخت تیضسّبی جطٌَاسُّبی سیٌوبیی دٍسُّبی هختلف اص سبل  13۳0تب  13۳۱دس جطٌَاسُٔ ثیيالوللی فیلن فجش
ٍ جطٌَاسُٔ ثیيالوللی فیلن کَتبُ تْشاى ،جطٌَاسُٔ فیلن کَثش ٍ  ٍ ...کبسگشداى فیلن سیٌوبیی فصل ثبساىّبی هَسوی دس سبل ۳۳
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