* ثشای اًتخبة هٌبثغ اصلی ٍ گلچیي ضذُ (دس صَستی وِ داسای هذسن وبسضٌبسی هشتجط ٍ غیشهشتجط ثب ایي سضتِ هی ثبضیذ ) ٍ مشاوره فوق
تخصصی رایگان ثب ًفشات ثشتش وٌىَسّبی سشاسشی سٌَات گزضتِ ٍ ،یب استفبدُ اص جضٍات طجمِ ثٌذی ضذُ ٍ تخصصی هی تَاًیذ ثب هؤسسِ
توبس حبصل فشهبییذ.
منابع تخصصی سینما و ادبیات نمایشی
زبان تخصصی هنر
Media Arts -Visual Arts- English for the students of humanities
(اًتطبسات سوت)
هیذاًین خَاًذى ایي هٌبثغ وبس آسبًی ًیست ،ثشای اطالع دلیك ٍ استفبدُ دسست اص ایي هٌبثغ حتوبً لجل اص خشیذاسی ایي وتبة ّب یه
جلسِ مشاوره رایگان ثب هطبٍسیي هؤسسِ تٌظین ًوبییذ.

فرهنگ و هنر ادبیات ایران و جهان
ایشاى ثبستبى ( پیشًیب)ٌّ ،ش ٍ توذى ثیي الٌْشیي (یَسف هجیذصادُ )ٌّ ،شّبی ایشاى ،تبسیخ هؼوبسی اسالهی (هحوذیَسف ویبًی)،
هؼوبسی اسالهی (پَح)ً ،مبضی ایشاى اص دیشثبص تب اهشٍص (سٍییي پبوجبص ) ،سیش ٍ صَس ًمبضی (پَح)ٌّ ،ش اسالهی (ثَسوْبست) ،تبسیخ ٌّش
جْبىٌّ ،ش دس گزس صهبىّ 32 ،ضاس سبل تبسیخ ٌّش ،دایشُ الوؼبسف ٌّش ،سجه ّبی ٌّشی جْبى ،فٌَى ٍ صٌبػبت ادثی (استبد ّوبیی )،
ضویس) ،ثذیغ ٍثیبى (ضویسب) ،حوبسِ
ا
سجه ضٌبسی ًظن (ضویسب) سجه ضٌبسی (ثْبس) ،تبسیخ ادثیبت دس ایشاى (دوتشصفب) ،اًَاع ادثی (
سشایی دس ایشاى (دوتش صفب ) ،هىتت ّبی ادثی (سضبسیذ حسیٌی ) ،ساٌّوبی ًظشیِ ادثی هؼبصش ،داًطٌبهِ ًظشیِ ادثی ،فشٌّگ اسبطیش
ایشاى ٍ سٍم ،تبسیخ ادثیبت جْبىً ،طبًِ ضٌبسی وبسثشدی ،تبسیخ ٌّش هذسى ،فٌَى ٍصٌبػبت ادثی (استبدّوبیی) ،جضٍات تبسیخ ٌّش ایشاى،
تبسیخ ٌّشجْبى ،تبسیخ ادثیبت ایشاى ،آضٌبیی ثب ٌّش ٍ توذى اسالهی ( .2ٍ1دوتش حبتن پیبم ًَس) ،تبسیخ ٌّش ایشاى دس دٍسُ اسالهی (وتبة
آسایی) .سٌَّسد.سوت) تبسیخ ٌّش ایشاى دس دٍسُ اسالهی (ًگبسگشی) .سٌَّسد.سوت) ،خالصِ تبسیخ ٌّش (هشصثبى.ػلوی ٍ فشٌّگی ) ،دایشُ
الوؼبسف ٌّش( .پبوجبص.فشٌّگ هؼبصش) ،دس جستجَی صثبى ًَ (پبوجبصً.گبُ) ،سجه ضٌبسی هؼوبسی ایشاًی (پیشًیب.پژٌٍّذُ) ،سجىْبی ٌّشی
اص اهپشسیًَیسن تب ایٌتشًت ً ( .صشاهلل تسلیوی ) .حىبیت للن ًَیي  .فشٌّگ هصَسٌّشّبی تجسوی  ( .هشصثبى ٍ ...سشٍش) ،وتبة آسایی دس
توذى اسالهی ً ( .جیت هبیل ّشٍی  .آستبى لذس ) وتبثْبی دسسی ٌّشستبى فٌی ٍ حشفِ ای گشٍُ ٌّش ،هفبّین ٍ سٍیىشدّب دس آخشیي
جٌجص ّبی ٌّشی لشى ثیستن (اسویت .سویغآرسً .طشًظش) ،همذهِ ای ثش اسبطیش ٍ آییي ّبی ثبستبًی جْبى (هؼصَهی .حَصُ ٌّشی)
همذهِ ای ثش ٌّش ٌّذ  ( .وَهبساسسَاهی .روشگًَ .طش ٍ سق)ً .مبضی ایشاى اص دیشثبص تبوٌَى  ( .پبوجبص .صسیي ٍ سیویي )ً ،وبیص دس
ایشاى(ثیضبیی .سٍضٌگشاى)ٌّ ،ش اسالهی (وبسل جی دٍسی ً .صیشیسبٍلی)ٌّ،ش دس گزس صهبىّ( ،لي گبسدًش  .تشجوِ فشاهشصی ً .طشآگبُ)،
ٌّشهذسى ( .لیٌتَى.ساهیي ًطشًی )ٌّ .ش ٍهؼوبسی اسالهی ّ ( .یلي ثشاًذ  .اسدضیشاضشالی .فشٌّگستبى ٌّش )ٌّ ،شّبی ایشاى  ( .دثلیَفشیِ.
هشصثبى .فشصاى سٍص).
ایي هٌبثغ اوثشاً وتبة ّبی هشجغ دس سضتِ ٌّش ّستٌذ ًِ ،تٌْب حفظ آًْب اهىبى پزیش ًیست ثلىِ یه ثبس هطبلؼِ آًْب ًیض اهىبى پزیش
ًخَاّذ ثَد .ثٌبثشایي پیطٌْبد هب ،یه جلسِ مشاوره رایگان ٍ استفبدُ اص جضٍات هؤسسِ هی ثبضذ.
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مبانی نظری سینما
(اثشٍیي)ٌّ ،ش
تئَسی ّبی اسبسی فیلن (دادلی اًذسٍ ) هجبًی ًظشی فیلن (ساثشت استن ) ،ساٌّوبی ًظشیِ ٍ ًمذ ثشای توبضبگش
سیٌوب(دیَیذثَسدٍل -تبهجسَى) هفبّین ٍ اصطالحبت سیٌوبیی (سَصاى ّیَلشد )ً .طبًِ ّب ٍ هؼٌب دس سیٌوب (پیتشٍٍلي) .چگًَگی دس
فیلن(جیوضهًَبوَ) ،دسن فیلن (آلي نیجی یش ) .سبخت گشاییً ،طبًِ ضٌبسی سیٌوب (ثیل ًیىَلض ) ،اص ًطبًِ ّبی تصَیشی تب هتي (ثبثه
احوذی).
ثشای اطالع دلیك ٍ استفبدُ دسست اص ایي هٌبثغ حتوبً لجل اص خشیذاسی وتبة ّب یه جلسِ مشاوره رایگان ثب هطبٍسیي هؤسسِ تٌظین
ًوبییذ.

بررسی و نقذ آثار سینمایی
تبسیخ سیٌوب (دیَیذثَسدٍل) ،تبسیخ سیٌوبی ٌّشی (اٍلشیص گشگَس ) ،سیٌوبی هستٌذ (حویذ دّمبى پَس ) ،سیٌوب چیست؟ (آًذسُ ثبصى )،
ٌّش سیٌوب(ثَدٍل) ،تبسیخ سیٌوب(اسیه سد).
ثشای اطالع دلیك ٍ استفبدُ دسست اص ایي هٌبثغ حتوبً لجل اص خشیذاسی وتبة ّب یه جلسِ مشاوره رایگان ثب هطبٍسیي هؤسسِ تٌظین
ًوبییذ.
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