ثِ ًبم خذا
رسَل ًَرٍسی 1359/2/31
هبّطْز – خَسستبى
لیسبًس کبرگزداًی تئبتز
ًَیسٌذگی :
ًوبیطٌبهِ
سى ٍ هتزسک
اگِ تَ هی هزدی چی هی ضذ ؟
کبفِ یزهب
کبفِ هذئب
کبفِ ّولت
کبفِ الکتزا
صلی
ّبیکَ
سًذگی تخن هزغی م
....

فیلوٌبهِ
سیٌوبیی – تلَیشیًَی
رٍس چْبردّن
صجزی
کبفِ تیک
ٌّک صال
هزس
82114
هْز هْز
ثب هي چِ کزدی ؟
سکَت ثزاسبس ٍاهق ٍ عذرا
سزسهیي خستِ – هزثَط ثِ افغبًستبى
تْزاى 47
ایزاى هي
تزًج
فبطیوب
صٍاى

ضت
اتَثَس
سبدُ ...
خبًِ رٍیب
آخزیي ٍعذُ
پل ًَ
سیذا
ًیسبى
سزد ...

سزیبل  -هجوَعِ ّبی سزیبلی
گزگ –  156قسوت ضص سیشى
هزد سبیِ ثز اسبس رهبى هلکبى عذاة  26 -قسوت
تَ ثزٍ هب ّستین –  13قسوت
کتبة سَم –  26قسوت
اهبرت –  156قسوت
خبطزات سزد

کبٍضگزاى جَاى
سکَت –  52قسوت
آتص تز –  70قسوت – رادیَیی
ّشار ٍ یک ضت  .ثزًبهِ رادیَیی
ضَخی در ضَخی آقبی آفتبة
تیک آف
ٍ...

فیلن کَتبُ ٍ داستبى
استسقبء
سکَت 1
سِ گبًِ صذای سل ٍ سًی تٌْب کِ در آة هی رقصذ
سکَت 2
ثی ٍطي

تبلیف ٍ یب در دست تبلیف

کتبة تبین طالیی در کبرگزداًی تئبتز
کتبة ارگًََهی توبضبچی
هقبلِ تکبهل ثبسی گز ثعذ اس ضیَُ هتذ .
پیزهزد  -پزًذُ – درخت

اجزایی ّب :
اًسَر .
صالُ ظْز
اّبًت ثِ توبضبچی
ثبجِ
آرش
در ایي ثالد غزیجی
سى ٍ هتزسک
اگِ تَ هی هزدی چی هی ضذ
تجسن ضبّبًِ هْتبة – یزهب لَرکب
کبرگزداى ٍ ًَیسٌذُ هستٌذ ّبی صٌعتی گزٍُ تخصصی ضْیذ رجبیی
کبرگزداى ٍ ًَیسٌذُ هستٌذ ّبی ّتل ّب عجبسی ٍ سپیذ کٌبر

ٍ ...

سوت ّب
کبرضٌبس تخصصی ٌّزجطٌَارُ فجز سبل  – 92ای فیلن
هطبٍر در تَلیذ چٌذ تلِ فیلن
قبئن هقبم دثیزخبًِ جطٌَارُ یبسدّن کتبة دفبع هقذس
هذیز دثیزخبًِ جطٌَارُ ثشرگ رثع قزى کتبة جٌگ
هسئَل داٍری جطٌَارُ کتبة ّبی جٌگ
هذیز کبًَى ّبی ٌّزی داضگبُ سَرُ
هذیز کبًَى تئبتز سَرُ
هجذا ٍ هذیز اجزایی اٍلیي کبفِ تئبتز ایزاى
هطبٍر تجذیل گزٍُ ّبی ٌّزی ثِ کوپبًی ّبی ثیي الوللی
هطبٍر گبلزی y
ٍ ....

اٍلیي ّب :
سبسًذُ ثشرگتزیي ضطزًج فلشی داًطجَیی کطَر

هجذا ٍ هبلف ارگًََهی ّب در ٌّز ( ثحث ارگًََهی در جْبى ٌّز ثِ ایي ضکل ثزای اٍلیي ثبر است
کِ تبلیف هی ضَد )
تکویل فزایٌذ رسیذى ثِ ًقص ثز اسبس چیذهبى ًَیي آگبّی ثزای اٍلیي ثبر
اٍلیي کتبة تبین طالیی در کبرگزداًی
کبرگزداًی ثشرگتزیي سهبى اجزایی یک تئبتز در کطَر – اگِ تَ هی هزدی چی هی ضذ ّ ،طت رٍس
اٍلیي اجزای یک فیلن  -تئبتز ثب پٌج سجک ّپٌیٌگ  ،ایٌتز اکتیَ  ،هحیطی  ،هستٌذ ٍ آپبرتوبًی
یک اثز در ایزاى
تذٍیي ٍ اجزای ضیَُ ًَیي تذریس کبرگزداًی سیٌوب در ایزاى
ًَضت اٍلیي فیلوٌبهِ رج سدُ ضذُ در ایزاى
ًَضت اٍلیي سٌبریَ سیشًی در ایزاى
ًَضت اٍلیي هجوَعِ در راثطِ چگًَگی اقتجبس سیٌوبیی اس ادثیبت کبًسپ (هفَْهی ) ایزاى ثِ ًبم
آتص تز

تذریس :
ثبسیگزی در تئبتز
کبرگزداًی تئبتز
سجک ضٌبسی ٍ هکتت ّبی ادثی
ثیبى ٍ صذا در تئبتز

ضیَُ ّبی کالسیک ٍ ًَیي اجزا
کبرگزداًی سیٌوب
دکَپبص در سیٌوب
رٍایت در سیٌوب
ارگًََهی توبضبچی
جبهعِ ضٌبسی سیٌوب
تحلیل سکبًس
رسیذى ثِ ًقذ ٌّزی
ٍ هطبٍرُ ثِ چٌذ هجوَعِ آهَسضی ٌّزی
فعبلیت ّبی اخیز :
 تطکیل سیز ضبخِ گزٍُ ًَیسٌذگبى ادیي .
 پیص تَلیذ سبخت هستٌذ جبهع هَسیقی ایزاى { سل ٍحطی } ثِ عٌَاى ًَیسٌذُ ٍ
کبرگزداى.
 در دست ًَضتي فیلوٌبهِ ّبی :
سزیبل گل سٌگ
ثب هي چِ کزدی ؟
دل سٌگ
سزیبل سکَت

سزیبل خَى ضَیی
ضزی – گٌذم
کَدک تزاًشیت
 هطبٍرُ سبخت پزٍصُ هستٌذ تئبتز ایزاى ثب تیوی اس کطَر سَئیس
ٍ ...
 هطغَل ثِ ًگبرش پزٍصُ ثزٍى هزسی سبسِسى ...
 هطغَل ثِ ثزًبهِ ریشی ثزای ثزداضت ٍکبرگزداًی صذ ثیست قطعِ عکس ثب دراهب پزداسی
هتفبٍت اهب عٌبصز ثبثت .
 هطغَل ثِ ًگبرش ًوبیطٌبهِ پزفَرهٌس چبپبر جْت اجزایی ثیي الوللی
 سز تین تحقیق اًذیطِ ًَیي صلح ثب عٌَاى طزاح ٍ ایذُ پزداس پشٍصُ 2020

