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سینما، دانشجو و دانشگاه:عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
ایجاد فضایی مناسب براي دانشجویان جهت آشنایی با سینما با تاکید بر سینماي دانشجو محور

انشجویان عالقه مند براي فعالیت تیم سینمایی دفتر علمی کاربرديمعرفی سازمان دانشجویان و جذب د

:خالصه طرح
به پیشنهاد اعضاي دفتر، همزمان با ایام خوابگاه هاي دانشجویی در نظر داریم تا با برگزاري جشنواره فیلم هاي سینمایی دانـشجو محـور، فـضایی             

کـه در رابطـه بـا    ن رابطه با مشورت هاي صورت گرفته، سعی شده اسـت تـا فـیلم هـایی                در همی . براي آشنایی دانشجویان با سینما فراهم آوریم      
در رابطه با هر فـیلم، معرفـی و نقـدي مکتـوب     . وعات و مساله هاي آنها می پردازند، انتخاب شوندموضو به نحوي به د ندانشجو و دانشگاه می باش  

پـل چـوبی   و بـه رنـگ ارغـوان   ، اعتـراض ، قاعده تصادف ي  هافیلمبه همین منظور    .پیش از نمایش فیلم در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت         
در نظر داریم تا با آماده سازي یکی از بردهاي سازمان دانشجویان براي حوزه سینما، اطالع رسانی موضـوعاتی از قبیـل         همچنین  . انتخاب شده اند  

.را به اطالع دانشجویان برسانیماخبار سینما و تئاتر ایران و جهان و زمان نمایش تئاتر در تماشاخانه هاي شهر، ان اکران فیلم هازم
، رامبد شکرابیمهدي فتحی،داریوش ارجمند، محمدرضا فروتن، پوالد کیمیایی، )1387(مسعود کیمیایی: نویسنده و کارگردان:اعتراض 

روعش با مردي به نام احمد به قتل رسانده، پس از دوازده سال از زنـدان             امیرعلی که شریفه، نامزد برادرش رضا، را به دلیل رابطه نامش          : خالصه فیلم 
کند پس از گرفتن طلب او از مردي بیرون از پیش از آزادي، هم سلولی اش محسن دربندي، انگشتري به او می دهد و به او سفارش می. آزاد می شود

. و بدهدزندان، از زنی به نام مجدي حمایت کند و سر و سامانی به زندگی ا
بهناز توکلی، کوروش تهامی، خزر معصومی، حمید فرخ نژاد، )1380(نویسنده وکارگردان ابراهیم حاتمی کیا :به رنگ ارغوان

که » ارغوان«گیرد براي دیدن دخترش ها تصمیم میشفق یکی از اعضاي گروه سیاسی که اوائل انقالب از ایران خارج شده، پس از سال: فیلمخالصه
شود و از به عنوان دانشجو وارد دانشکده می» هوشنگ«نام یکی از مأمورین امنیتی به. داري است مخفیانه به ایران بازگردددانشجوي دانشکده جنگل  

...آیداي عاطفی بوجود میدر این میان بین او و ارغوان رابطه. کند تا با کنترل ارغوان، شفق را به دام اندازدامکانات مدرن امنیتی استفاده می
سروش صحت، الهه حصاري، مهرداد صدیقیان، امیر جعفري، )1391(کارگردان و نویسنده بهنام بهزادي:قاعده تصادف

درباره زندگی چند جوان است که به جهت اجراي نمایش تئاتر، دور یکدیگر جمع شده اند و امید دارند تا بتوانند آن را به مرحله اجـرا                : خالصه فیلم 
ه داستان باز میشه که همراه با این قضایا تشویش و بحث به دلیل مشکل یکی از اعضاي گروه نمیتونه گروه رو همراهی کنه و پاي پدر او ببرسانند اما

.بین بعضی از اعضاي گروه پیش میاد
، بهرام رادان، مهناز افشار، مهران مدیري)1390(ارگردان و نویسنده مهدي کرم پورک: پل چوبی

از انتخابات تنها راهی که دارند اعتماد به پیـشنهاد  تاب قبلدو فارغ التحصیل نه چندان موفق هستند که قصد مهاجرت دارن در تب و    امیر و شیرین  
امیر یا آن مخالفت کرده  شیرین میـرود و کارهـا   . کمک استاد قدیمیشان صبوحی است که در ان مقطع به دلیل عالقه ي قدیمی صبوحی به شیرین        

.یمی اش  بیش تر گره میخوردبه دلیل حوادث پس از انتخابات و متعاقب آن دستگیري خواهر امیر و بازگشت تازلی عشق قد
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