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 دفتز داًشکذُ علَم ریاضی مجری طرح:

 

 فیلن تزتز تاریخ سیٌوا 5تحلیل کارگاُ  عنوان طرح:

 

        اجتواعت ٍ سیاس                    علن ٍ اًذیشِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قزآى ٍ دیي       سرفصل فعالیت:

  فَق تزًاهِ       گزدشگزی علوی فزٌّگی            هحزٍهیت سدایی               ٌّز ٍ ادب                            
 

 اهداف طرح :

 عا  داًشوَیاى در وَسُ ًدذ فیلنتاال تزدى آگاّی اطال

 اّویت تاریخی ٍ سیثایی شٌاسی فیلن ّای تزتز تاریخ سیٌواآگاّی اس 

 جزیاى ساسی فیلن ّای تزتز تاریخ سیٌوا آشٌایی تا ٍ  ساسًذُ فیلن ّای تزتز تاریخ سیٌواتا  آشٌایی
 

 : خالصه طرح

 درتا تَجِ تِ استدثال داًشوَیاى اس طزح کارگاُ هدذهاتی ًدذ فیلن در تزم گذشتِ ٍ درخَاست ٌّزجَیاى ایي کارگاُ، دفتز علَم ریاضیی  

پیٌ  فییلن   جلسِ تزگشار خَاّذ شیذ ٍ   5. ایي کارگاُ در ذّای هشخصی تزگشار کٌ تا هحَریت تحلیل فیلنتا اداهِ ایي کارگاُ را  ًظز دارد

 اًیذ  سیایت ». ُ اسیت اًتخیاب شیذ   تزای ّز یک اس ایي جلسا  «ساًٍذ اًذ سایت» هولِ تزتز دٍراى سیٌوا تز اساس ًظز سٌوی هٌتدذاى

 2012 سیال  در ًظزسیٌوی  آخیزیي  ٍ هیکٌیذ  تزگیشار  هٌتدیذیي  اس سیادی تسیار دتعذا تیي در را ًظزسٌوی ایي یکثار سال دُ ّز «ساًٍذ

 :عثارتٌذ اس تزتیة تِ فیلن شذ. پٌ  تزگشار

 (ّیچکاک آلفزد) سزگیوِ. 1

 (ٍلش اُرسي) کیي ّوشْزی. 2

 (اُسٍ یاسَجیزٍ) تَکیَ داستاى. 3

 (رًَُآر صاى) تاسی قاعذُ. 4

 هَرًائَ(. ٍ.   ف) طلَع. 5

ّیا  تزرسی کٌین کِ اییي فییلن   شٌاختی سیثایی ٍ تاریخی لحاظ ٍ تِ دارین تا در هَرد اّویت ایي پٌ  فیلن تحث کٌین سعی ُدٍرایي   طیّ

هیذرس   .تاشین داشتِ ًیش ّز فیلوساس کارًاهِ تِ ًگاّی کٌین هی سعی فیلن ّز ٍاسطِ تِ ضوٌاً. ّستٌذ سیٌوا در ّایی جزیاى ًوایٌذُ چِ

 خَاّذ تَد کِ در دٍرُ هدذهاتی ًیش در خذهت ایشاى تَدین. هٌتدذ(کارشٌاس سیٌوا ٍ ) ایي کارگاُ آقای خضزایی هٌش
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 59های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح
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