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 داًطىذُ ػلَم اداریدفتز  مجری طرح:

 

 فیلن ٍ وتاب، ّوزاُ ّویطگی عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ             وتاب ٍ وتاتخَاًی            لزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدضگزی ػلوی فزٌّگی             هحزٍهیت سدایی              ٌّز ٍ ادب                            
 

  اهداف طرح :

 یادگیزی ضیَُ ًمذ ٍ تزرسی در یه رٍیذاد ادتیٍ  آضٌایی داًطجَیاى تا فضای فیلن ّای التثاسی سیٌوا

 )وتاب( ٍ همایسِ آى تا هٌثغووه تِ درن یه اثز سیٌوایی التثاس ضذُ 
 

  : خالصه طرح

تزآى ضذین تا در لالة یه رٍیذاد ٌّزی )پخص فیلن( ٍ ّویي طَر در وٌار  ساسهاى داًطجَیاىدر راستای فؼالیت ّای حَسُ ادب ٍ ٌّز 

 ن.ٍ تؼضا فزاهَش ضذُ، وزدُ تاضی هْنآى هؼزفی یه وتاب هزتثط، داًطجَیاى ػاللِ هٌذ را درگیز ایي حَسُ 

. در تاریخ ٌّز سیٌوا ّویطِ فیلوی وِ لصذ اوزاى آى را دارین، یه اثز تحسیي ضذُ ٍ یه التثاس هَفك اس یه وتاب هی تاضذ

ْایی تیطتزیي تحسیي را اس جاًة هزدم ٍ هٌتمذاى حیطِ خَد دریافتِ اًذ وِ تَاًستِ تاضٌذ یه اثز در حَسُ ادتیات را تثذیل تِ فیلو

 ی وزدُ تاضٌذ.یه اثز هاًذگار سیٌوای

خَاّین پزداخت ٍ سپس تا  «ّارپز لی»ًَضتِ  «وطتي هزؽ هملذ»تِ ّویي هٌظَر در اتتذای ایي ًطست تِ هؼزفی وَتاّی اس وتاب 

پخص فیلن التثاس ضذُ اس ایي رهاى تِ ًمذ ٍ تزرسی اثز هی پزداسین ٍ اس الیِ ّای هختلف تِ ایي هَضَع هی ًگزین وِ یه اثز ادتیاتی 

چِ تفاٍت ّایی هی تَاًذ تا یه اثز سیٌوایی داضتِ تاضذ. ایي هَضَع وِ تِ طَر ولی آثار التثاسی در سیٌوا تا چِ حذ )وتاب( 

 ٍالغ تا چِ اًذاسُ تَاى ایي ٍفاداری را دارًذ. هیثایست تِ هٌثغ اصلی خَد ٍفادار تاضٌذ یا ایي وِ در

تا حضَر داًطجَیاى ػاللِ هٌذ تزگذار هی ضَد. وساًی وِ ضایذ ایي هحفل تزایطاى فزصت وَتاّی تاضذ تا ووی ّن اس ایي تزرسی ّا 

دغذغِ ّای ٌّزی خَد صحثت تِ هیاى آٍردًذ. تاضذ وِ در وٌار ّن ٍ تا ّوزاّی ّن هحفلی داضتِ تاضین گزم ٍ پز اس صویویت ٍ الثتِ 

 ز ٍ تاهل تِ ستاى آٍردُ هی ضًَذ.سزضار اس گفتگَ ّایی وِ اس رٍی تفى
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