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 اطّالعاِت شخصی: 

 امیررضا نام: 

 پرتو نورینامِ خانوادگی: 

 «دانشکدۀ هنر»عضوِ هیأتِ علمِی 

 ادبیاِت نمایشی گروه: 

 amirreza_parto@yahoo.comنشانِی رایانامه: 

 

 دربارۀ من: 

 ام.به دنیا آمده  «تهران»در  «1360تیرماهِ  31»در روزِ 

 های »سینما« و »نمایش«؛  مدرّسِ دانشگاه در رشته 

   (؛1398صالحی،  مجید سیّدنامۀ سینماییِ »پیتوک« )به کارگردانیِ »نویسندۀ فیلم  نویس؛نامه فیلم 

 ؛ نویسنمایشنامه 

 گرِ علومِ »مطالعاِت فیلم« و »مطالعاِت درام«؛ پژوهش 

 سینمایی. منتقدِ فیلم و نویسندۀ 

 : دانشگاهیپیشینۀ تحصیلی و  

 «. وتحقیقات دانشگاهِ آزادِ اسالمی، واحدِ تهران علوم «، در »فلسفۀ هنرمحور در رشتۀ »جوی مقطعِ دکترای پژوهشدانش -

 «. دانشگاهِ سوره«، در »ادبیاِت نمایشیآموختۀ مقطعِ کارشناسِی ارشد در رشتۀ »دانش -

 «. دانشگاهِ آزادِ اسالمی، واحدِ تهرانِ جنوب «، در »مهندسیِ برق )قدرت(در رشتۀ » آموختۀ مقطعِ کارشناسی دانش -
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 :شده  تدریسهای درس 

 مقطعِ کارشناسیِ ارشد:  -

های ، تحلیلِ روایتنامهفیلمنویسی، مبانِی نقد و تحلیلِ  نامه، اصول و مبانِی فیلمپیشرفته  نویسی نمایشنامه، کارگاهِ  پیشرفتهنویسِی  نامهکارگاهِ فیلم

 شناسی.دراماتیک و سینمایی از منظرِ اسطوره

 مقطعِ کارشناسی:  -

فیلم مبانِی  نامهاصولِ  فیلمنویسی نمایشنامهنویسی،  و تحلیلِ  نقد  ایران،  تاریخِ اجتماعِی سینمای  ایران،  و  تحلیلِی سینمای جهان  تاریخِ  و ،  ، درام 

 های سینمایی. م، آشنایی با مکتباسطوره، آشنایی با ژانرهای فیل

 

 شده:های داخلیِ چاپ مقاله 

1-  « ساختارهای  مقالۀ  فیلم   پیشنهادیتحلیلِ  داستانی،  نامه برای  کوتاهِ  کوتاهِ    پایۀ   برهای  فیلمِ  پانزده  ساختاریِ  بررسیِ 

نودِ خورشیدی در دهۀ  تولیدشده  چاپ ایرانیِ  مقاله «؛  مجموعۀ  کتابِ  در  علمی شده  »-های  کوتاهپژوهشِی  فیلمِ  در    به «؛  روایت 

 «. انجمنِ سینمای جوانانِ ایرانو » دکتر »رامتین شهبازی« کوشش

2-  « جامعه مقالۀ  مفهوم تحلیلِ  و شناختیِ  گناه  پست بی   های  سینمای  در  فیلمِ  ایمانی  بر  تمرکز  با  فینچر،  دیوید  مدرنِ 

دکتر »رامتین  «؛ به کوششِ  پژوهشی  هایمقاله   مجموعهشناسیِ فیلم:  جُستاری در جامعه شده در کتابِ پژوهشِی »«؛ چاپ»هفت«

 «. افراز؛ نشرِ »شهبازی«

شناسی و زیبایی   مؤسسۀ»شده در نشریۀ  ؛ چاپ «Iranian Street Movies, Pre- and Post- 1979 Revolutionمقالۀ »  -3

 . 2013«؛ سالِ ادبیاِت دانشگاهِ سیدنی

  های ایرانیپردازی در فیلمپیشینۀ نگارشِ نزدیک به چهارصد مقالۀ تحلیلی با تمرکز بر نقد و تحلیلِ روایت، ساختارِ دراماتیک و شخصیت  -4

های  صفحهنیز در  « و  24«، »صنعتِ سینما«، »فیلم«، »دنیای تصویر«، »نگار  فیلم»  همچونهایی تخصّصی،  در نشریهو آثارِ سینمایِی جهان،  

 های معتبرِ کشور. ها و نشریهتخصّصِی بسیاری از روزنامه

 

 شده:های چاپ کتاب 

1-  « رسی و نقدِ آثارِ سینمایی«، برای کنکورِ کارشناسیِ ارشدِ  تاریخِ تحلیلیِ سینمای جهان )شرحِ جامعِ درسِ »برکتابِ 

 . 1389«؛ انتشاراتِ ارشد، های »سینما« و »ادبیاِت نمایشی«(رشته 

2-  « تحلیلی به آزمونکتابِ  ارشدِ رشته پاسخِ  های  های درسِ »بررسی و نقدِ آثارِ سینمایی« در کنکورِ مقطعِ کارشناسیِ 

 . 1388انتشاراتِ ارشد، ؛ «»سینما« و »ادبیاِت نمایشی«
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 . 1396«؛ مهرگانِ خِرَد«؛ انتشاراتِ »بازخوانیِ یک تراژدیِ خانوادگینامۀ »نمایش -3

 . 1396«؛ مهرگانِ خِرَد«؛ انتشاراتِ »کیکِ تلخنامۀ »نمایش -4

 . 1396«؛ مهرگانِ خِرَد«؛ انتشاراتِ »رژۀ تاریکینامۀ »نمایش -5

 

 های علمی: مجمع عضویت در نهادها و  

»  یهمکار  - کارگروهِ  برنامه با  سینماییتدوینِ  مطالعاِت  رشتۀ  دکترای  دورۀ  آموزشیِ  »ریزیِ  در  انقالبِ  «  عالیِ  شورای 

 برگزار شد.  1398مردادماهِ   2«، در نشستی که در تاریخِ فرهنگی

 

 ام: ام و یا مشاورشان بوده کرده ییراهنماهایی که نامه پایان

نیم اتوپیای شکست »  - از سینمای  فیلم  سه  در  تحقّق،  دیستوپیای در حالِ  اخیرِ روسیهخورده،  پایانقرنِ  عنوانِ  مقطعِ «،  نامۀ 

 ام. اشته د یهمکار« افتخارِ راهنمااستاد عنوانِ » نامه، بهدر این پایان «.سورهکارشناسِی ارشدِ رشتۀ سینما، در دانشگاهِ »

 

نامۀ مقطعِ «؛ عنوانِ پایانهای میشل فوکواندیشه   بریه تکتحلیلِ الگوی تقابلِ فرد با اجتماع در سینمای دهۀ هفتادِ آمریکا با  »  -

 ام. داشته  یهمکار« افتخارِ راهنمااستاد عنوانِ » نامه، بهدر این پایان «.سورهدانشگاهِ » در ینماسکارشناسِی ارشدِ رشتۀ »

آرای    بر اساسکیارستمی    عباسو    ثالث   یدشهتصویرِ عکّاسی در آثارِ سهراب    ۀ شناسان  ی هست مطالعۀ تطبیقیِ ردیابیِ  »  -

« افتخارِ  راهنمااستاد  عنوانِ »نامه، بهدر این پایان  .«سورهنامۀ مقطعِ کارشناسِی ارشدِ رشتۀ »سینما«، در دانشگاهِ »«، عنوانِ پایانآندره بازن

 ام.داشته   یهمکار

شیوه »  - بهرهتحلیلِ  فُرمهای  از  پست گیری  رواییِ  دهه های  در  ایران  مستقلِ  سینمای  در  نودِ  مدرن  و  هشتاد  های 

با   بودریاراندیشه   بریه تکخورشیدی،  ژان  پایان های  عنوانِ   ،»« دانشگاهِ  در  »سینما«،  رشتۀ  ارشدِ  کارشناسِی  مقطعِ  این در    «.سورهنامۀ 

 ام. داشته  یهمکار« افتخارِ راهنمااستاد عنوانِ »نامه، بهپایان

کارکردِ  »  - دهۀ    رخداد تحلیلِ  سینماییِ  شاخصِ  آثارِ  روایتِ  شیوۀ  در  پایانایران  1390تروماتیک  عنوانِ  مقطعِ «،  نامۀ 

 ام.داشته  یهمکار« افتخارِ راهنمااستاد عنوانِ »نامه، بهدر این پایان «.سورهکارشناسِی ارشدِ رشتۀ »سینما«، در دانشگاهِ »

آرای اریک    بریه تکخورشیدیِ ایران، با    90و    80مفهومِ گریز از آزادی در سینمای مستقلِ دهۀ    ۀانسان شناسان تحلیلِ  »  -

  یهمکار« افتخارِ  راهنمااستاد  عنوانِ »نامه، بهپایاندر این    «.سورهدر دانشگاهِ »«،  نامۀ مقطعِ کارشناسِی ارشدِ رشتۀ »سینما«، عنوانِ پایانفروم

 ام. داشته
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«،  هفت کوتولههای کمپانیِ دیزنی، در آثارِ »سفیدبرفی و  های اجتماعی بر نقشِ کاراکترهای زن در فیلم تأثیرِ تحوّل »  -

عنوانِ  نامه، بهدر این پایان  «.سوره، در دانشگاهِ »ن«کارشناسِی ارشدِ رشتۀ »انیمیش  نامۀ مقطعِ«، عنوانِ پایان«مو آنا»پرنسس و قورباغه« و »

 ام. داشته  یهمکار« افتخارِ استاد مشاور»

شیوه »  - تطبیقیِ  و  مطالعۀ  جنگل«  »کتاِب  دیزنی:  کمپانیِ  کالسیکِ  سینماییِ  انیمیشنِ  و  زنده  فیلمِ  کارگردانیِ  های 

پایان»تازان« عنوانِ  ارشدِ  «،  کارشناسِی  مقطعِ  »انیمیشن«نامۀ  »  ، رشتۀ  دانشگاهِ  پایان  «.سورهدر  این  بهدر  »نامه،  مشاورعنوانِ  افتخارِ استاد   »

 ام.داشته   یهمکار

نامۀ مقطعِ کارشناسِی «، عنوانِ پایان(90و    60های  بازنماییِ زنِ مسلمان در سینمای بعد از انقالِب اسالمیِ ایران )مقایسۀ دهه »  -

  ی همکار « افتخارِ  استاد مشاورعنوانِ »نامه، به در این پایان.  «سورهدانشگاهِ »   ، در )گرایشِ »تبلیغاتِ فرهنگی«(  «ارتباطاتِ اجتماعی ارشدِ رشتۀ »

 ام. داشته

 

 های اجرایی:مسؤولیت 

فیلمبههای تلویزیونی(«،  ها و مجموعه)فیلم  های تلویزیونینامۀ نمایشکمیتۀ تخصّصی فیلمعضوِ »  - -عنوانِ »کارشناس ارشدِ 

 . 1397تا شهریورماهِ  1388«، از آذرماهِ یماصداوس«ی سازمانِ »هاواحدِ طرح و برنامۀ ادارۀ کلِ سیمای استاننامه«، در »

 

 با مرکزهای فرهنگی:  یهمکار

ها«ی عنوانِ یکی از اعضای هیأتِ انتخابِ »فیلم«(، بهسایهفیلمِ »  ۀجشنوار« )سورهدانشگاهِ »  یی دانشجوفیلمِ    ۀجشنوار  ۀدور  یننهمبا    یهمکار  -

 .1393آموختگان، در پاییزِ و دانش یاندانشجوبخشِ 

نامه«  عنوانِ یکی از اعضای هیأتِ انتخابِ »فیلم«(، بهسایهفیلمِ »  ۀجشنوار« )سورهدانشگاهِ »  یی دانشجوفیلمِ    ۀجشنوار  ۀدور  یندهمبا    یهمکار  -

 . 1395آموختگان، در بهارِ و دانش یاندانشجوها«ی بخشِ »فیلمو 

»  ییدانشجوفیلمِ    ۀجشنوار  ۀدور  یازدهمینبا    یهمکار  - )سورهدانشگاهِ  »  ۀجشنوار«  بهسایهفیلمِ  انتخابِ «(،  هیأتِ  اعضای  از  یکی  عنوانِ 

 . 1396آموختگان، در بهارِ و دانش یاندانشجو نامه«ی بخشِ »فیلم

»  یی دانشجو فیلمِ    ۀجشنوار  ۀدور  یندوازدهمبا    یهمکار   - )سورهدانشگاهِ  »  ۀجشنوار«  بهسایهفیلمِ  انتخابِ «(،  هیأتِ  اعضای  از  یکی  عنوانِ 

 . 1397آموختگان، در بهارِ و دانش یاندانشجو نامه«ی بخشِ »فیلم

«(، نهال»المللِی  بینفیلمِ    ۀجشنوار« )سینما و تئاتر  دانشگاهِدانشکدۀ سینما و تئاترِ  »  یی دانشجوفیلمِ    ۀجشنواربا هفدهمین دورۀ    یهمکار  -

 . 1400نامه«، در تابستانِ عنوانِ یکی از اعضای هیأتِ داورانِ بخشِ »فیلمبه
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دورۀ    یهمکار  - شانزدهمین  تئاترِ  »  یی دانشجوفیلمِ    ۀجشنواربا  و  سینما  و    دانشگاهِدانشکدۀ  )تئاترسینما  المللِی  بینفیلمِ    ۀجشنوار« 

 . 1398نامه«، در تابستانِ عنوانِ یکی از اعضای هیأتِ داورانِ بخشِ »فیلم«(، بهنهال»

»  ی همکار  - دورۀ  نهمین  سوره  ییدانشجوتئاترِ    ۀجشنوار با  بهدانشگاهِ  نمایش«،  تحلیلِ  برای  مدعو  مدرّسانِ  از  یکی  های  نامهعنوانِ 

 . 1397ها، در اسفندماهِ نامهانشِ نمایشبرگزیده در بخشِ خو 

،  1391-92نخستِ سالِ تحصیلِی    یمسالن«، از  کاربُردی تهرانو دانشگاهِ جامعِ علمی وهنرِ  ، مرکزِ فرهنگ 38واحدِ  با »  یهمکار   - 

عنوانِ دبیرِ  چنین به«، و هم38  ییدانشجوفیلمِ کوتاهِ    ۀجشنوارگذارانِ » نیز یکی از بنیانعنوانِ عضوِ هیأتِ مدیرۀ کانونِ فیلمِ دانشگاه و  به

 . 1398و  1397، 1394،  1393، 1392های دانشگاهی در سال  ۀجشنوارعلمی و نیز یکی از اعضای هیأتِ انتخاب و داورانِ این 

شبکۀ »خبر« پخش   از  دکتر »حمیدرضا مدقّق«زنده و با اجرای    به شکلها  شبشنبه که پنج  -«شهرفرنگبا برنامۀ تلویزیونِی »  یهمکار  -

و تابستان و    1398و زمستانِ   1397بهار و زمستانِ  شده در  های پخشها و برنامه برخی نشست گرِ مهمان، در  عنوانِ کارشناس و تحلیل به   -شودمی 

 . 1400و بهارِ  1399پاییزِ 

فیلم؛ که مردادماه و شهریورماهِ سالِ  عنوانِ منتقد و تحلیل «، به خانهفیلمبا دوازده قسمت از برنامۀ تلویزیونِی »  ی همکار  - از شبکۀ    1398گرِ 

 چهارِ سیما پخش شدند. 

 . 1396زمستانِ گرِ مهمان، در پاییز و عنوانِ کارشناس و تحلیلبه  -«آموزشدر شبکۀ » -«سفیدبا برنامۀ تلویزیونِی زندۀ » یهمکار -

»  یهمکار  - سینمایِی  برنامۀ  »  -«سینما معیاربا  پنجبه  -«وگورادیو گفت در  نشستِ  در  سینمایی،  منتقدِ  و  کارشناس  ماهِ دی   21شنبه  عنوانِ 

سینمایی و    های رادیویِیبعدها با برنامه   یهمکار«. این  های سینمای ایراننامه در آثارِ این سال شناسیِ فیلم آسیب، با عنوانِ »1396

فیلمِ    ۀجشنواروهشتمِ  وهفتم و سی وششم و سی های سی کرد، در جریانِ برگزاریِ دورهها را اداره می « آنصباغتخصّصی که آقای »امیرحسین  

 فجر ادامه پیدا کرد.

مجری و کارشناسِ آن   ندایی«  حسن  یرامدکتر »جنابِ آقای  که    -«رادیو نمایشدر »  -«جامعه  ینماسبا برنامۀ سینمایِی »  یهمکار   -

 . 1393، در سالِ های سینمایی و ژانرها و سبک  سینماتاریخِ کنندۀ فیلم و عنوانِ کارشناسِ مهمان و تحلیل به -بود

 1389اه  تا تیرم  1388عنوان کارشناس و منتقدِ سینما، در فاصلۀ زمانِی مهرماهِ  به  -«رادیو جواندر »  -«فانوس با برنامۀ سینمایِی »  یهمکار   -

 )پایانِ پخشِ برنامه(.

»  ی همکار  - سینمایِی  برنامۀ  »  -«آپارات با  سینمایِی  برنامۀ  »فانوسادامۀ  در  تیرماهِ  به  -«رادیو جوان«،  از  سینما،  منتقدِ  و  کارشناس  عنوانِ 

 . 1390تا مهرماهِ  1389
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 داوری:

« )دانشکدۀ هنر«، »سورههای »« در دانشگاهسینما« و »ادبیاِت نمایشیهای »رشته، در مقطعِ کارشناسِی ارشدِ نامهعنوانِ پایان  66داوریِ  -

 1400-1399نخستِ  یمسالنتا  1397-1396دّومِ سالِ تحصیلِی  یمسالن ای زمانی از «؛ در بازهتربیتِ مدرّس«( و »سینما و تئاتر»

علمی   15داوریِ    - مقالۀ  استخراج -عنوان  پایانپژوهشیِ  از  رشته هانامه شده  ارشدِ  کارشناسیِ  مقطعِ  »ادبیاتِ  ی  های 

 . 1400-1399نخستِ سالِ تحصیلِی  یمسالنتا  1395-1394دّومِ سالِ تحصیلِی  یمسالن«، از دانشگاهِ سوره، در »نمایشی« و »سینما«

شود و در آن تمامِ  جشنی که هرسال به کوششِ »خانۀ سینما« برگزار می « )هفتمین دورۀ جشنِ کتاِب سالِ سینمای ایرانبا »  ی همکار

عنوانِ (، بهشوند، ارزیابی و داوری می اندشدهچاپ  بار  یننخستگذشته برای    سال  یک های تخصّصی و علمی و تحلیلِی سینمایی که در  کتاب 

 برگزار شد.  1396ماهِ سالِ بهمن 29که آیینِ پایانِی آن در روزِ ، 1396یکی از اعضای هیأتِ داوران، در تابستان و پاییز و زمستانِ سالِ 

عنوانِ یکی از  به   -و تنها جشنِ سینمایِی خصوصی در ایران  «دنیای تصویرنامۀ سینمایِی »جشنِ ماه   -«حافظ  جشنِ سینماییِ»با    ی همکار  -

( و  1398و نوزدهم )تابستانِ    ( 1397( و هجدهم )تابستانِ  1396)تابستانِ  ( و هفدهم  1395های شانزدهم )تابستانِ  اعضای هیأتِ داوران، در دوره

 (.1399بیستم )تابستانِ 

»  نینخستبا    همکاری  - تحل  آنالین  یجشنوارهدورۀ  و  به «مشقِ شب  لمِیف  لِینقد  برگزارشده  ،  دوران،  هیأتِ  اعضای  از  یکی  عنوانِ 

 . 1397«، در تابستان و پاییز و زمستانِ سالِ www.salamcinema.irنشانِی »«، به ینماسالم سوسیلۀ تارنمای تخصّصِی »به

عنوانِ یکی از اعضای هیأتِ داوران، در پاییز و «، به مهرگانِ خِرَد«انتشاراِت »  نویسییشنامه نما  ۀجشنوار با نخستین دورۀ »  همکاری   -

 . 1396زمستانِ 

فیلم  همکاری  - بخشِ  دورهبا  کوتاهِ  »نهم«  های  »دهمِ«  های  »  ۀ جشنوارو  عکّاسِی  و  بهنت  یندوربسینمایی  هیأتِ  «،  اعضای  از  یکی  عنوانِ 

 داوران. 

عنوانِ یکی از  (، بهسازانِ کودک و نوجوانخصوصِی فیلمِ مربوط به فیلم ۀجشنوارتنها « )سینماییِ پانیذ  ۀجشنواردورۀ » یندومبا  همکاری -

 . 1396اعضای هیأتِ داوران، در اسفندماهِ سالِ 

 

 

 ها:ها و جایزهرانیها، سخن نمایشگاه 

»«سینماییِ سال  و تحلیلِ  بهترین نقد»دریافتِ جایزۀ    - نقدِ  نگارشِ  برای  فیلمآینۀ زنگارگرفتۀ خشونت،  )نقدِ   »« فیلمِ  مغزهای  نامۀ 

زنگ  ماه زدهکوچکِ  در  که   »« تخصّصِی  »  شدهچاپ «  نگار  یلمفنامۀ  از  جشنِ  بود(،  سینماییششمین  و  نوشتارِ  منتقدان  )انجمنِ   »

 . 1398نویسندگانِ سینمایِی خانۀ سینما(، در آذرماهِ 
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در  سخن   - نشست رانی  »  یهاسلسله  جنگیجامعهتحلیلِی  ژانرِ  فیلمشناسیِ  تحلیلِ  بر  تمرکز  با   ،» « سایه های  »هاارتشِ  سرزمینِ «، 

 « برگزار شدند.   های موزۀ دفاعِ مقدّسسالنِ همایش »در  1398 آبان ماه«، که در اسبِ کهر را بنگر« و »کسهیچ 

  و   پژوهشگاهِ فرهنگ، هنر«، در »گذاریِ سینما و تنوّعِ ژانر در سینمای ایرانسیاست »علمی و تخصّصِی  رانی در همایشِ  سخن   -

 . 1398شهریورماهِ  12«، در ارتباطات 

تخصّصِی »سخن  - نشستِ  در  تحلیلِ  رانی  و  فیلمِ شبی که ماه کامل شدجامعه نقد  و دراماتیکِ  از سوی  شناختی، ژانری  که   ،»

 برگزار شد. 1398 ماهیبهشت ارد 17« در نگاریِ دانشگاهِ سوره، گروهِ سینما و کانونِ روزنامه ییدانشجومعاونتِ »

»سخن  - تخصّصِی  نشستِ  در  فرود«رانی  تا  درآمد  از  »چاووش؛  مستندِ  فیلمِ  تحلیلِ  و  و    «،نقد  فرهنگی  »معاونتِ  کوششِ  به  که 

 ، در این دانشگاه برگزار شد.1397پژوهشِی دانشگاهِ سوره«، در اسفندماهِ 

ایِ فیلمِ  رشته تحلیلِ میان ، با موضوعِ »1397«، در نهمِ اسفندماهِ  زُروان  یپژوه  یلمحلقه فرانی در بیستمین نشستِ تخصّصِی »سخن  -

«  تصویرِ مردم و جامعه در سینمای نئورئالیسمِ ایتالیا، با تمرکز بر فیلمِ دزدِ دوچرخه ام »رانی «، که عنوانِ سخندزدِ دوچرخه

 بود. 

مطالعات و تحقیقاِت اجتماعیِ دانشگاهِ    ۀمؤسس در »  ،«شناسیِ ایرانگروهِ فیلم و سینمای انجمنِ جامعه رانی در نشستِ »سخن   -

 . 1397ماهِ دی  24«، در سینمای خیابانیِ ایرانشناختی، تاریخی و ژانریِ جامعه تحلیلِ «، با موضوعِ »تهران

معاونتِ پژوهشیِ  «، که از سوی »رونمایی و تحلیلِ کتاِب وانمایی در سینما و ادبیاِت داستانیرانی در نشستِ تخصّصِی »سخن  -

 ، در دانشگاهِ »سوره« برگزار شد.1397آذرماهِ  26« در نشگاهِ سورهدا

« و با  دانشکدۀ علومِ اجتماعیِ دانشگاهِ تهران«، در »شناسیِ ایرانشناسیِ هنرِ انجمنِ جامعه گروهِ جامعه رانِی در نشستِ »سخن   -

 .  1397ذرماهِ «، در چهاردهمِ آقدیم ۀجادشناختی و دراماتیکِ فیلمِ تحلیلِ جامعه موضوعِ »

پژوهشگاهِ فرهنگ، هنر،  «، در »نویسی برای انیمیشننامه های ادبیِ کالسیک و فیلم متنتخصّصِی »علمی و رانی در نشستِ سخن -

 . 1397مردادماهِ  15«، در ارتباطات 

و به    1396اسفندماهِ    21در    «، که های کوتاهِ برگزیدۀ انجمنِ سینمای جوانانِ اصفهانتحلیلِ فیلم رانی در نشستِ تخصّصِی »سخن   -

 « برگزار شد. دانشکدۀ هنرِ دانشگاهِ سورۀ تهران«، در »کانونِ فیلمِ سورهکوششِ این انجمن و نیز »

  1396ماهِ  دی   5« در  انجمنِ علمیِ دانشگاهِ سوره«، که از سوی »تحلیلِ ژنریک و دراماتیکِ فیلمِ دانکرکرانی در نشستِ »سخن   -

 برگزار شد.

نشست از    یکی دررانی  سخن   - »   یهاسلسله  دانشگاهِ  در  پژوهش  »سورههفتۀ  با موضوعِ  فلسفیِ درون«،  های آثارِ سینمای  مایه تحلیلِ 

 . 1396آذرماهِ   26 «، درخیابانیِ ایران بر پایۀ نگرۀ اگزیستانسیالیسم
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»سخن  - دانشگاهِی  و  تخصّصی  نشستِ  در  فیلم رانی  در  درنامهتحلیلِ شخصیت  که  »1396مهرماهِ    27تاریخِ    «  در  مرکزِ    38واحدِ  ، 

 « برگزار شد.وکاربردیوهنرِ دانشگاهِ جامعِ علمیفرهنگ 

»سخن   - سوی  از  برگزارشده  تخصّصِی  نشستِ  در  پارسان  ۀ مؤسسرانی  عالیِ  مهرماهِ  آموزشِ  پانزدهمِ  در   ،»1396« موضوعِ  با  تحلیلِ  ، 

 «.  دۀ حیوانشسینمایی و دراماتیکِ فیلمِ کوتاه و ستایش 

وابسته به    -«شناسیِ ایرانانجمنِ جامعه «، در »سینمای ایران در دهۀ شصتِ خورشیدی»  تخصّصِیعلمی و  رانی در سمینارِ  سخن   -

 . 1396«، در خردادماهِ تحلیلِ ژانری و سبکیِ سینمای دهۀ شصتبا عنوانِ » -«دانشکدۀ علومِ اجتماعیِ دانشگاهِ تهران»

در  سخن  - »رانِی  تهراننشستِ  دانشگاهِ  ارتباطاِت  علمیِ  »انجمنِ  در  تهران«،  دانشگاهِ  اجتماعیِ  علومِ  موضوعِ دانشکدۀ  با  و   »

 .  1395آذرماهِ  22«، در وهیاهوشناختی و دراماتیکِ فیلمِ خشم تحلیلِ جامعه »

«،  ای و فیلمِ کوتاه در ایرانسینمای حرفه نامه در  شناسیِ فیلم آسیب«، با موضوعِ »سورهرانی در هفتۀ پژوهش در دانشگاهِ »سخن  -

 . 1395آذرماهِ  15در 

»معاونتِ فرهنگی و گروهِ سینمای   که به کوششِتحلیلِ ژانری و دراماتیکِ فیلمِ بادیگارد«،  رانی در نشستِ تخصّصِی »سخن  -

 برگزار شد. 1394«، در اسفندماهِ دانشگاهِ سوره

«، با  دانشکدۀ مطالعاتِ جهانِ دانشگاهِ تهران» «، در  سینمای مللتخصّصی/علمِی »  ی هاشست سلسله نهای  از جلسه   یکی دررانی  سخن   -

   .1394«، در بهارِ سینمای آلمان و ژانری و سبکیِ تحلیلِ تاریخیعنوانِ »


