 اتؼاد سثک سًذگی ایزاًی-اسالهی در سیٌوا

بسمه تعالی

 اتؼاد فیلوٌاهِ ٍ فیلوٌاهِ ًَیسی در سیٌوای ایزاى(اّویت ٍ ًمص ،ضَاتط ،آسیةّا،
راّکارّا).....،

معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی

 ارسیاتی گشارش ػولکزد ّای تزًاهِ ای ساسهاى سیٌوایی
 ارسیاتی ٍ تحلیل تَدجِ سیٌوایی در ًظام تَدجِ ٍ اػتثارات هلی

اولویتهای پژوهشی سال 8931

 ارسیاتی ٍ تحلیل تضاد هٌافغ سیٌوای دٍلتی ٍخصَصی ٍتأثیز آى تز تَسؼِ سیٌوا در ایزاى

هؼاًٍت تَسؼِ فٌاٍری ٍ هطالؼات سیٌوایی درپی تْزُگیزی ّز چِ تیطتز اس تَاى
ػلوی ٍ پضٍّطی هزاکش داًطگاّی ٍ تحمیماتی کطَر جْت تْیٌِ ساسی

 ارسیاتی ٍ تحلیل سْن سیٌوای ایزاى در جْاى اسالم
 ارسیاتی ٍ سٌجص تْزُ ٍری ٍ التصاد تَلیذ در سیٌوای ایزاى:همایسِ تطثیمی تخص ّای
خصَصی ٍ دٍلتی

فزایٌذّای دٍلتی ٍ غیزدٍلتی سیٌوای ایزاى تزای تَجِ تِ حل هسائل ٍ هطکالت

 الشاهات رٍسآهذساسی ٍ هتٌاسةساسی لَاًیي ٍ همزرات سیٌوا( :هحذٍدیتّا ٍ ظزفیتّا)

هی-تاضذ .اس ایي رٍ فْزستی اس هْوتزیي هحَرّای پضٍّطی هَرد ًیاس سیٌوای

 الگَّای تَلیذ ٍ ػزضِ سیٌوایی در آیٌذُ

ایزاى در سال  ،8931تز هثٌای ارسیاتی اس ٍضؼیت هَجَد ٍ دستیاتی تِ ٍضؼیت
هطلَب ،تؼییي ضذُ است .ایي هحَرّا در ًگاُ ًخست در لالة گشارشّای

 الگَی سى هسلواى در سیٌوا
 اهکاًات ٍ لاتلیتّای لزآى تزای استفادُ ّای ًوایطی
 اًطثاق هحتَا ٍ هَضَػات سیٌوایی تا ًیاسّا ٍ خَاستِ ّای جاهؼِ

پضٍّطی هَرد تَجِاًذ اها تا تثییي درست ایي اهکاى را دارًذ کِ تِ صَرت طزح-

 آسیة ضٌاسی لَاًیي ٍ همزرات در سیٌوای ایزاى

ّای پضٍّطی اس پیطٌْاد دٌّذگاى پذیزفتِ ضَد .لذا ّوِ استاداى ،پضٍّطگزاى،

 آییيّای سیٌوایی(جطي ٍ جطٌَارُ) در سطَح هلی ٍ استاًی

طالب ٍ داًطجَیاى تزای دستیاتی تِ اّذاف ایي پضٍّصّا فزاخَاًذُ هیضًَذ.

 تاساریاتی ،تثلیغات ٍ ًوایص فیلنّای ایزاًی در داخل ٍ خارج اس کطَر؛ حال ٍ آیٌذُ
 تزرسی التصادی صٌؼت استزین ٍ ساهاًِ ّای آًالیي ٍیذیَیی

السم است در هزحلِ اٍل تا ارائِ فزم درخَاست طزح اٍلیِ پضٍّطی ٍ لطؼی کزدى

 تزرسی پزًٍذُّای حمَلی ٍ هالی در خاًِ سیٌوا

ػٌَاى ًسثت تِ ارائِ طزحٌاهِ پضٍّطی الذام ًوایٌذ.

 تزرسی تغییزات رصین هصزف رساًِ ای در ایزاى تا تاکیذ تز ٍیذیَ
 تزرسی سْن ایزاى اس تاسار تصَیز در ایزاى ٍ جْاى ٍ راّکارّای افشایص ایي سْن

ّوچٌیي پایاىًاهِّای داًطجَیاى کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتزی کِ تِ ایي

 تزرسی سیاست ّای ٍاگذاری تصذی ّا ٍ هذیزیت اهَر اجزایی تِ صٌَف سیٌوایی

هحَرّا تپزداسًذ ،در اٍلَیت حوایت لزار خَاٌّذ گزفت.

 تزرسی ٍ تطثیك هؼیارّای سیٌوای هلی تا سیٌوای تیيالوللی( ّوگزایی یا ٍاگزایی)
 پیوایص آهاری ٍ رفتاری هخاطثاى سیٌوای ٌّز ٍ تجزتِ ٍ هخاطة ضٌاسی ایي سیٌوا
 تثارضٌاسی سیٌوای طٌش در ایزاى
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 تحلیل تاسار سیٌوا در ایزاى در تطاتك تا ًظام ػزضِ ٍ تماضا ٍ در ًسثت تا تاسار جْاًی

 ضٌاسایی ٍ ارسیاتی ًمص اًَاع ضَراّای ًظارت ٍ داٍری در سیٌوا

 تحلیل جوؼیت ضٌاختی طثمات ٍ گزٍّْای جٌسی ٍ سٌی در سیٌوای ایزاى

 ضٌاسایی ٍ طثمِ تٌذی اطالػات تصزی در فیلوخاًِ ّا ٍ هزاکش ًگْذاری فیلن

 تحلیل ٍضؼیت هطارکت ػَاهل سیٌوایی در تزًاهِ ریشی سیٌوایی ایزاى

 ضیَُ ّای سزهایِ پذیزی در سیٌوای ایزاى

 توزکشگزایی ٍ توزکشسدایی در سیٌوای ایزاى:آسیة ّا ٍ کارکزدّا

 صٌؼتی ضذى سیٌوای ایزاى(هَاًغ ،هٌافغ ٍ راّکارّا)

 چزخِ تَلیذ ٍ اکزاى در هستٌذّای سیٌوایی تیي الوللی

 ضاتطِ هٌذی ضغل ٍ دستوشد ػَاهل سیٌوایی در سیٌوای ایزاى

 حضَر سیٌوای ایزاى در ػزصِ ّای جْاًی

 ظزفیت ّا ٍ پتاًسیل التصادی سیٌوای ایزاى ٍ ًمص آى در التصاد کالى کطَر

 راّثزدّای فزٌّگی در تَلیذات سیٌوایی

 ظزفیت ّای تاریخی ٍ فزٌّگی ایزاى ٍ ًسثتص تا تؼالی سیٌوا در ایزاى

 راّکارّای افشایص هخاطة در سیٌوای ایزاى

 فزاس ٍ ًطیة ّای اج ّای فیلن ٍ سزیال

 راّکارّای اًتمال تجزتِ اس پیطکسَتاى تِ ًَآهَساى

 کارکزد ٍ کیفیت سیٌوا ًشد رساًِ ّای هختلف

 راّکارّای ایجاد اهٌیت تزای اثز در حَسُ فٌی تَلیذ فیلن

 هحذٍدیت ّا ٍ فزصت ّای فیلوساسی در ایزاى

 راّکارّای تزٍى رفت اس هطکالت التصادی سیٌوای ایزاى

 هخاطة ضٌاسی در سیٌوای ایزاى

 راّکارّای تیي الوللی ضذى سیٌوای ایزاى

 هسائل ٍ هطکالت ًظام پخص ٍ اکزاى در سیٌوای ایزاى

 راّکارّای تَسؼِ ٍ جذب سزهایِ گذاری در سیٌوای ایزاى(داخلی ٍ خارجی)

 هطارکت هالی ػَاهل سیٌوایی در تَلیذ فیلن

 راّکارّای تَلیذ ٍ ًوایص فیلن ّای ٌّزی ٍ تجزتی در جْاى

 هطالؼات آیٌذُ در حَسُ ّای هختلف سیٌوای ایزاى

 راّکارّای فزٍش هٌطمِ ای در سیٌوای ایزاى

 هطالؼِ تطثیمی کزًٍَلَصیک تحَالت صذا ،تصَیز ٍ ،فضاّای ًوایطی سیٌوای ایزاى اس
دِّ  8331تاکٌَى

 رضذ ٍ تَسؼِ هٌاتغ اًساًی در سیٌوای ایزاى؛ ٍضؼیت ٍ راّکارّا

 هطالؼِ صاًز ّای سیٌوایی در ایزاى(دفاع همذط،ػاضَرایی،هذّثی ٍ دیٌی،فاًتشی ٍ
طٌش،اجتواػی ،رٍضٌفکزی ،هَج ًَ)...،

 ریطِ یاتی ٍ ػلت کاٍی استمثال اس تَلیذ فیلن کوذی ّای
 صاًز هذّثی ٍ دیٌی در سیٌوای ایزاى

 هطالؼِ طزاحیِ هٌْذسیِ هزکش جلَُ¬ّای تصزی سیٌوای ایزاى

 ساس ٍ کارّای ًظارتی تز ساهاًِ ّای آًالیي ٍیذیَیی

 هطالؼِ ٍ تذٍیي تزًاهِ ضٌاخت فزٌّگی کطَرّا ٍ هٌاطك هختلف جْاى در جْت تَسؼِ
تاسار سیٌوایی

 ساسٍکارّای ًظام ارسضیاتی ٍ ًظارت در سیٌوای ایزاى
 سطح اػتواد تیي سیاستگذاراى ،ػَاهل سیٌوایی ٍ جاهؼِ

 هطالؼِ ی سیٌوای هلی ایزاى :تٌیادّای ًظزی ٍضزٍرت ّای تحمك ػولی

 سیٌوای دفاع همذطً :گاُ هٌاسثتی یا استزاتضیک

 هکاًیسنّای ٍرٍد افزاد تِ سیٌوای ایزاى

 ضٌاسایی لَاػذ لْزهاًی در سیٌوا هثتٌی تز رفتار ٍ سیزُ تشرگاى دیي

 هَردپضٍّی آثار سیٌوایی ًاظز تِ لزآى ٍ هتَى همذط(ایزاى ٍ جْاى)

 ضٌاسایی ًمص لَاًیي ٍ همزرات در تَسؼِ سزهایِ گذاری در سیٌوای ایزاى

ً ظام ضثکِساسی ٍ ضثکِ ای کزدى فزآیٌذّای اطالػاتی ،فٌی ٍ اجزایی سیٌوایی در کطَر

 ضٌاسایی ٍ ارسیاتی اثزات تزًاهِ ّا ٍ سیاست ّای دٍلت تز سیٌوا
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ً ظام ًاپایذار هذیزیت ٍ ًمص آى در تَسؼِ ًایافتگی سیٌوای کطَر
ً ظامّای ایجاد اهٌیت ضغلی در سیٌوا
ً ظامّای آرضیَ ٍ تْزُتزداری فیلن
ً ظزسٌجی ادٍاری اس سزیالّای ًوایص خاًگی
ً ظزسٌجیّای تخصصی ادٍاری اس فیلن ٍ سیٌوا (جطٌَارُّا ٍ هَضَػات خاظ سیٌوایی)
ً مص دٍلت در سیٌوای ایزاى(ٍضؼیت ،آسیة ّا ٍ راّکارّا)
ً مص ساسهاىّا ٍ اًجوي ّای هزدم ًْاد در رًٍك سیٌوا(در سطَح هلی ٍ استاًی)

عالقمىدان برای کسب اطالعات بیشتر بٍ پایگاٌ ایىتروتی معايوت تًسعٍ ي فىايری
سازمان سیىمایی بٍ آدرس زیر مراجعٍ ومًدٌ ي یا با شمارٌ َای زیر تماس حاصل
فرمایىد.

ً مص سیٌوا در تزآٍردى ًیاسّا ٍ آهال گزٍّْای لَهی ٍ اللیت ّای هذّثی

پایگاٌ ایىتروتیhttp://apf.farhang.gov.ir :

ً مص صٌؼت تیوِ در صٌؼت سیٌوای ایزاى
ً مص لَاًیي ٍ همزرات در تَسؼِ سیٌوا(هحذٍدیت ّا ٍ فزصت ّا)

شمارٌ تلفه مستقیم 83721733 / 83721583 :

ً مص ٍ جایگاُ فٌاٍری ّای ًَیي در سیٌوای اهزٍس ایزاى ٍ جْاى
ٍ ضؼیت صٌؼت ًوایص خاًگی در ایزاى ٍ جْاى

تِ اطالع پضٍّطگزاى ٍ استاداى هحتزم هی رساًذ کِ هْلت ارسال طزحًاهِ ّا

َّ یت در سیٌوای ایزاى

حذاکثز  91هزداد  8931هیتاضذ.

***

در ضوي طزحٌاهِّای آهادُ ضذُ تِ ایي آدرط ارسال ضًَذ:
(())cineresearcher@gmail.com
ًوًَِ فزم پیطٌْاد طزح اٍلیِ ٍ طزحٌاهِ در ّویي سایت در تخص «گام تِ گام تا
پضٍّص» هَجَد هیتاضذ.
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