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سیبست ٍ اجتوبع 
فَق ثشًبهِ 

اهداف طرح :
ثشسسی آثبس ثشگضیذُ سیٌوبی جْبى ثب هحَسیت هحتَا ٍ هضوَى فشٌّگی
خالصه طرح :
فیلن ٍ سیٌوب یىی اص حَصُ ّبی پشهخبطت ثیي داًطجَیبى است ٍ اوثشا ثشًبهِ ّبی ًوبیص فیلن دس سبل ّبی گزضتِ ثب هحجَثیت ّوشاُ
ثَدُ است .اص طشفی اص هیبى اًجَُ فیلن ّبی تَلیذ ضذُ ًیبص ثِ توبضبی فیلن ّبی تشاص اٍل سیٌوبی جْبى ثِ خػَظ دس ثیي داًطجَیبى
ثیطتش حس هی ضَد .اص ایي سٍ ثش آى ضذین وِ تعذادی اص فیلن ّبی پشهحتَا اص وبسگشداًبى هطَْس ٍ غبحت سجه سا ثشای داًطجَیبى
ًوبیص دّین ٍ ّوشاُ ثب آًْب ثِ ًمذ ٍ ثشسسی ٍ ثحث پیشاهَى ایي فیلن ّب ثپشداصین ..ثشای اٍلیي دٍسُ ٍ دس یه ثبصُ یه هبِّ فیلن ّبی
صیش دس ًظش گشفتِ ضذًذ :
 -1هوش مصنوعی فیلوی سیٌوبیی اص گًَِ علوی-تخیلی ثِ ًَیسٌذگی ٍ وبسگشداًی استیَى اسپیلجشي است وِ دس سبل 2001
هیالدی ثش پشدُ سیٌوبّب سفت .ایي فیلن یه اثش ثسیبس فلسفی ٍ دس ًَع خَد ونًظیش ثب هَضَعی ثىش ٍ ًبة ثَد وِ جطٌَاسُّبی
سیٌوبیی ،طجك سٌت ّویطِ خَد ،ثِ آى اص دیذ تجبسی ًگشیستٌذ .فیلن ،التجبس اص داستبى وَتبّی اثش ثشایبى آلذیس استَّ .ش
هػٌَعی ثشًذُ پٌج جبیضُ سبتشى ضبهل ثْتشیي فیلن علوی-تخیلیً ٍ ،بهضد دٍ جبیضُ اسىبس ضبهل جبیضُ اسىبس ثْتشیي جلَُّبی ٍیژُ ٍ
ثْتشیي هَسیمی هتي فیلن ضذ.
 -2رودخانه میستیک یه فیلن اصجولِ فیلنّبی ولیٌت ایستٍَد ،وبسگشداى آهشیىبیی است وِ ثش اسبس فیلوٌبهِای اص ثشایبى ّلجالًذ
ٍ ثش اسبس داستبًی اص دًیس لی ّیي ثِ هذت  13۱دلیمِ ثِ فیلن تجذیل ضذُ ٍ دس وطَس آهشیىب ثِ صثبى اًگلیسی اوشاى ضذُاست .فیلن
سبختِ سبل  2004است ٍ ثبصیگشاًی چَى ضَى پي ثِ ًمص جیوی هبسوَ ،وَیي ثیىي ثِ ًمص ضَى دٍیي ،تین ساثیٌض ثِ ًمص دیَ ثَیل
دس ایي فیلن ایفبی ًمص وشدُاًذ وِ ضَى پي ٍ تین ساثیٌض ثِتشتیت جبیضُ ثْتشیي ثبصیگش هشد ٍ ثْتشیي ثبصیگش هىول هشد سا دس
ّفتبدٍضطویي دٍسُ اسىبس سبل  2004اص آى خَد وشدًذ.
 -3به نام پدر یه فیلن صًذگی ًبهِ ای هحػَل  1۹۹3ثِ وبسگشداًی جین ضشیذاى است .ایي فیلن ًبهضد ّفت جبیضُ اسىبس ضذُ است.
 -4تلقین فیلوی علوی تخیلی ٍ دلْشُآٍس ثِ وبسگشداًیًَ ،یسٌذگی ٍ تْیِوٌٌذگی وشیستَفش ًَالى ٍ هحػَل سبل  2010است.
لئًَبسدٍ دیوبپشیَ ،الي پیج ،جَصف گَسدٍى-لَیت ،هبسیَى وَتیبس ،وي ٍاتبًبثِ ،تبم ّبسدی ،دیلیپ سائَ ،ویلیي هَسفی ،تبم ثشًگش ٍ هبیىل
ویي دس ایي فیلن ثِ ایفبی ًمص پشداختِاًذ .دیوبپشیَ ًمص یه دصد حشفِای سا داسد وِ ثب ًفَر ثِ ضویش ًبخَدآگبُ افشاد ،افىبس آىّب سا
هیدصدد .اٍ وِ دس ایبالت هتحذُ تحت پیگشد لبًًَی است ،ثب پیطٌْبد پبن ضذى سبثمِاش دس اصای یه وبس وِ غیشهوىي ثِ ًظش هیسسذ،
سٍثِسٍ هیضَد« :تلمیي» یب المبی یه ایذُ ثِ ضویش ًبخَدآگبُ یه ضخع.
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