
 

 

   98سال و فناوري  برنامه هاي بزرگداشت هفته پژوهش 

 )سالن شهيد فالحت پور(تئاترودانشكده سينما 

 ساعت روز تاریخ عنوان سخنراني                             نام و نام خانوادگي 

 آقای دکتر فاضلي و

 آقای محمدرضا اصالني

 14-16 شنبه 9/9/98 مسئله تصویر مستند و اخالق در سینمای ایران

مطالعه دالیل اجتماعي و ارتباطي شکل گیری واکنش ناخواسته در میان  آقای امیررضا تجویدی

 تماشاگران و آثار اجتماعي سینمای ایران

 14-15 شنبه 16/9/98

 15-16 شنبه 16/9/98 نمایش فیلم در سینمای ایران در دهه هشتاد شیوه های انتخاب و آقای محمدرضا رسولي

بررسي تجربیات استفاده از هنر برای کاهش آالم مردم در مناطق مصیبت زده  آقای دکتر حبیب احمدزاده

 از سیل و زلزله

 5/9-5/10 یکشنبه  24/9/98

 آقای دکترسیدمحسن هاشمي و

 آقای دکتر محمود نوری

 5/10-5/11 یکشنبه  24/9/98 تجربه های سینما در حوزه آموزش

 5/11-12 یکشنبه  24/9/98 سینما ورود ابزارهای جدید:جایگاه،تجربه و آفرینش آقای مسعود سفالیي

 12-5/12 یکشنبه 24/9/98 عکاسي دیجیتال جامع آقای داریوش اسماعیلي

 10-5/10 سه شنبه  26/9/98 مضحکه در کشورهای اسالمي )نمونه موردی ترکیه و ایران(نمایش تجربه  آقای دکتر محمدحسین ناصربخت

 5/10-11 سه شنبه  26/9/98 آمریکاUCLAگزارش سفرفرصت مطالعاتي در دانشگاه  آقای دکتر حسین فرخي

 11-5/11 سه شنبه  26/9/98 تاریخچه الترناجیکا و آغاز نیومدیا در طراحي صحنه خانم معصومه علي نژاد

)سرچشمه ها ،عناصروتاثیرات میشل ویناور؛استاد تکه چین نویسي در تئاتر  آقای دکتر بهرام جاللي پور

 زیبایي شناسي وتئاتریکال در نمایشنامه های میشل ویناور

 5/11-12 سه شنبه  26/9/98



 

 

 12-5/12 سه شنبه  26/9/98 آموزش و بداهه پردازی،نظام دانشگاهي  آقای دکترحمیدرضا افشار

 14-5/14 سه شنبه 26/9/98 انقالبتحول و تطور تئاتر ایران از مشروطیت تا پیروزی  آقای شهرام زرگر

 5/14-15 سه شنبه 26/9/98 طراحي وترکیب بندی برای روایت گری بصری آقای حامد اکرمي

الزامات امر واقع نمایي در خلق نماهای دارای جلوه های بصری و شخصیت  شیخ انصاریمجید آقای 

 های دیجیتال

 15-5/15 سه شنبه 26/9/98

 نامه برتردانشکدهارائه دانشجویان پایان 

 محمدامین شهیدی

 )تصویرمتحرک(

بررسي کارکردهای دوربین اول شخص در شکل دهي حس ترس در بازیهای 

 ویدئویي ژانر وحشت )نسل هشتم(

 5/15-45/15 سه شنبه 26/9/98

زد اسکاز نبررسي طومار نقالي مرشد عباس زریری اصفهاني بر مبنای مفهوم  ساسان فقیه عبدالهي)ادبیات نمایشي(

 فرمالیست های روس

 45/15-16 سه شنبه 26/9/98

بررسي تطبیقي نظریه جامعه شناسي کنش  متقابل نمادین با شیوه  )بازیگری(رویا حاتمي

 بازیگری برشت

 16-15/16 سه شنبه 26/9/98

 15/16-30/16 سه شنبه 26/9/98 بررسي مولفه های اجرایي کمدی فیزیکال با تمرکز بر آثار اجرایي جیمز تییره   مجید گنجي)کارگرداني(

 ههد سینمای در زنانه وجنسیت شهری فضاهای کنش هم بر تحلیلي مطالعه برنجي )سینما( سپیده

 ایران شمسي هجری نود و هشتاد

 30/16-45/16 سه شنبه 26/9/98

 روش شناسي تحقیق برگزاری سمینار

 10 چهارشنبه 27/9/98 سمینار روش شناسي تحقیق دانشجویان کارشناسي ارشد تئاتر

 10 شنبه 30/9/98 سمینار روش شناسي تحقیق دانشجویان کارشناسي ارشد سینما

 12 شنبه 30/9/98 سمینار روش شناسي تحقیق دانشجویان کارشناسي ارشد تصویرمتحرک

 98آذر ماه  کارگاه تئاتر دو وجهي  آقای نصیر ملکي جو برگزاری کارگاه توسط



 

 

 


