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محورهای پژوهشی
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سینما

 3 3اثزات تحوالت
فناورانه بز سینما

ردیف

اولویتهای پژوهشی

1

ثشسػی تبثیشات پبًذٍهیه وشًٍب ثش ػیٌوبی ایشاى دس دٍساى پؼبوشًٍب

2

اوشاى ٍ ػیٌوبداسی دس ػبل ّبی پیؾ سٍ

3

التصبد فیلن وَتاُ ٍ ثلٌذ  :اوشاى ،فشٍؽ ٍ پخؾ داخلی ٍ خبسجی

4

جزة هخبطت فیلنّبی ایشاًی دس داخل ٍ خبسج اص وـَس؛ حبل ٍ آیٌذُ

5

تَػعِ ٍ جزة ػشهبیِ گزاسی دس ػیٌوبی ایشاى (داخلی ٍ خبسجی)

6

التصبد ػیٌوبی ایشاى دس دِّ  90ؿوؼی (جزة ػشهبیِ ،صیشػبخت ّب ،ؿجىِ ًوبیؾ خب ًگی ٍ)...

7

ًحَُ جزة حوبیت ثشای تَلیذ فیلن وَتبُ (فشاًؼِ ،آهشیىبٌّ ،ذ ،اػپبًیب ،اًگلؼتبى ٍ فٌالًذ )

8

ظشفیتّبی ػیٌوبی ایشاى دس صًجیشُ اسصؽِ ثبصی ّبی سایبًِای

1

اسصیبثی سدُ ثٌذی ػٌی دس ػیٌوبی ایشاى ٍ جْبى

2

ثشسػی ساّىبسّبی سؿذ التصبد ػیٌوبی وَدن ٍ ًَجَاى

3

ساّىبسّبی تمَیت فیلن ًبهِ ًَیؼی ثشای ػیٌوبی وَدن ٍ ًَجَاى

1

هطبلعِ تطجیمی تأثیشات فٌبٍسی ثش اوَػیؼتن ػیٌوب (آهشیىب ،چیيٌّ ،ذ ،طاپي ،وبًبداٌّ ،گ وٌگ ،آلوبى ،اًگلیغ ،وشُ جٌَثی )

2

هطبلعبت تطجیمی ػیبػت ّبی جذیذ صٌعت اػتشین ٍ ػبهبًِّبی آًالیي ٍیذیَیی ()VOD Cable،UGC Hosting

3

ساّىبسّبی ثَهی وشدى جلَُ ّبی ٍیظُ ثصشی دس صٌعت ػیٌوب ٍ اًیویـي ایشاى

4
5
6
7

همبیؼِ ًظبمّبی آسؿیَ ،طجمِثٌذی ٍ ثْشُثشداسی دس فیلنخبًِّب ٍ هشاوض ًگْذاسی فیلن (آسؿیَ پبسیغ ،اػتشالیب ،لٌذى ٍ هًَیخ )
تأثیش ٍ تأثش ػیٌوب ٍ ؿجىِّبی اجتوبعی ّبیِ عوَهی ٍ تخصصی
ساّىبسّبی تَػعِ تىٌَلَطی آهَصؿی ػوعی ٍ ثصشی دس ایشاى
سسػی ٍ آػیتؿٌبػی فضبّب ٍ لَویـيّبی تبسیخی دس فیلن ّب ٍ ػشیبلْب ی ایشاًی (ثب تأویذ ثش اػتفبدُ اص فٌبٍ سی ّبی ًَیي)
ة

ردیف
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محورهای پژوهشی

ردیف

اولویتهای پژوهشی

1

تحلیل فیلنّبی هٌتخت جـٌَاسُ فیلن وَتبُ تْشاى دس دِّ  90ؿوؼی

2

رائمِ ػیٌوبیی هشدم ایشاى (ػیٌوب ٍ ًوبیؾ خبًگی ) دس دِّ  90ؿوؼی

3

تحلیل ویفی (فشمً ،یشٍی اًؼبًی ،تىٌَلَطی ٍ )...تَلیذات ػیًوبی دِّ  90ؿوؼی

4

چشایی تَفیك/عذم تَفیك طاًشّبی هختلف دس ػیٌوبی دس ایشاى (ثَدجِ ،فٌبٍسی ،صهیٌِّبی جبهعِؿٌبختی ٍ)...

5

ًظشػٌجی ادٍاسی اص فیلنّب ٍ ػشیبلّبی ًوبیؾ خبًگی

6

ثبصًوبیی گشٍُّبی لَهی ٍ اللیت ّبی هزّجی دس ػیٌوبی ایشاى دس چْبس دِّ گزؿتِ

7

طجمبت اجتوبعی دس ػیٌوبی ایشاى ثعذ اص اًمالة اػالهی (اص هٌظش هخبطجبى آًْب ،اسصؽ ّبی المبیی ٍ)...

8

ثبصًوبیی فشٌّگ وبس  /فشٌّگ ساحتطلجی ٍ ثخت ٍ الجبل دس ػیٌوبی ایشاى

سیاست گذاری

9

اسصیبثی ٍ تحلیل ثَدجِ ػیٌوبیی دس ًظبم ثَدجِ سیضی ٍ اعتجبسات هلی

سینما (محتوا ،کپی

10

ًؼجت ػیٌوبی دٍلتی ٍ غیش دٍلتی دسایشاى

رایت ،بودجه و)...

11

هشٍسی ثش لبًَىگزاسی ٍ تٌظین گشی ػیٌوب دس فضبی هجبصی ٍ ؿٌبػبیی وبػتی ّب

12

ػشهبی -
ُ
تأثیشگزاسی عَاهل تَلیذ فیلن ثش هحتَا ٍ پیبم فیلن ّب دس گزس صهبى (ثب هحَسیت ًَیؼٌذُ ،وبسگشداى ،تْیِ وٌٌذُ ،ػلجشیتی،
گزاس ،فعبالى حَصُ پخؾ ٍ عشضِ )

13

ّذفگزاسی ػیٌوبی ایشاى دس گبم دٍم اًمالة اػالهی دس پشتَ تجشثیبت گبم اٍل (دیپلوبػی عوَهی َّ/یت هلی/هؼبئل/اٍلَیتّب ٍ)...

14

ثشسػی ٍ تحلیل حكٍق هبلىیت فىشی آثبس ػیٌوبیی ثب تبویذ ثش تحَالت فٌبٍساًِ هبًٌذ جعل عویك ( ٍ )deep Fakeػبیش اثعبد َّؽ
هصٌَعی ،ثالن چیي ٍ سایبًؾ اثشی

4

1

فیلوٌبهِ ٍ فیلوٌبهِ ًَیؼی دس ػیٌوبی ایشاى (اّویت ٍ ًمؾ ،آػیتّب ،ساّىبسّب ٍ)...

ادبیات و فیلم نامه و

2

هؼئلِ لْشهبى دس ػیٌوبی ایشاى ثب توشوض ثش ػیش داػتبًی آثبس ػیٌوبیی

 6سایز هنزهای

3

ساّىبسّبی استمبی ٌّشّبی ًمبؿی ،عىبػی ،هَػیمی ٍ گشافیه ثشای سؿذ صٌعت ػیٌوب

4

تَػعِ ػیٌوبی دفبع همذع فشصت ّب ٍ ساّىبسّب

5

سٍیىشدّبی هتأخشِ التجبع اص آثبس ادثی ٍ چگًَگی وبسثشد آى دس ػیٌوبی ایشاى (ثب تَجِ ثِ تجشثِ جْبًی ٍ ادثیبت غٌی ایشاى )

مزبوط به سینما

