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بسمه تعالی 

 (1398)طرح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
 تاریخ اتمام تاریخ شروع 1مبلغ قرارداد مجری  مدرک و سمت مجری عنوان  ردیف

1 
هطالؼِ تحلیل هیشاى اًطثاق هحتَی ٍ هَضَػات سیٌوایی 

 تا خَاستِ ّای اجتواػی
 احوذ سفالئی

 ّیأت ػلوی -دوتزای پژٍّص ٌّز

 داًطگاُ صذا ٍ سیوا
35000000 2/98 12/1399  

2 
آسیة ضٌاسی سیستن ًظارت در سیٌوای ایزاى تا رٍیىزد 

 ًگاضت ًْادی
 سیاٍش صلَاتیاى

ّیات ػلوی -دوتزی هذیزیت رساًِ

 داًطگاُ صذا ٍ سیوا
35000000 2/98 11/1399  

3 
ّای هختلف سیٌوایی در ػصز دیجیتال  تؼاهل هیاى تخصص

 (ّای وارتزدی ّا ٍ رٍش استاًذاردساسی رًٍذّا، تىٌیه)
07/1399 4/98 25000000 ارضذ سیٌوا. ن هجیذ ویاًیاى  

 چطن اًذاس تستزّای ایٌتزًتی ًوایص فیلن در ایزاى 4
 داًطگاُ داهغاى

 (فزػلیزضا رساسی)
 در حال اًجام 4/98 35000000 دوتزای فیلن ٍ رساًِ 

5 
اًتمادی تٌاسػات ٍ اختالفات ارجاع تزرسی آهاری ٍ تحلیل 

 ضذُ تِ هزجغ حل اختالف در حَسُ سیوٌای ایزاى
 هزین ًمیثی

 -داًطجَی دوتزی پژٍّص ٌّز

 پژٍّطگز
 در حال اًجام 8/98 25000000

6 
پیوایص آهاری ٍ رفتاری هخاطثاى سیٌوای ٌّز ٍ تجزتِ ٍ 

 هخاطة ضٌاسی ایي سیٌوا
 هزین حسیٌی ًیا

 -ارتثاطاتداًطجَی دوتزی 

 پژٍّطگز
25000000 9/98 12/1399  

 هحوذػلی لائن پَر الشاهات ایجاد ساس ٍ وار فزٌّگی سیٌوا تزای وَدواى 7
 -داًطجَی دوتزی جاهؼِ ضٌاسی

 پژٍّطگز
 در حال اًجام 9/98 65000000

8 
تزرسی راّىارّای ارتماء تاسًوایی ضیَُ ّای حل هسالِ در 

گیزی اس ًوًَِ ّای هَفك سیٌوای وَدن ایزاى تا تْزُ 

 سیٌوای جْاى

12/1399 10/98 25000000 پژٍّطگز -ارضذ . ن هزضیِ ووالی سادُ  

 سیذهحوذحسیي ًَاب هجوَػِ هماالت فمِ فیلن ٍ سیٌوا 9
ّیات ػلوی  -فلسفِ ٌّزدوتزی 

 داًطگاُ ادیاى ٍ هذاّة اسالهی
75000000 7/98 12/1399  

                                                           
 
 باشدتومان میمبالغ به  
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 تاریخ اتمام تاریخ شروع 1مبلغ قرارداد مجری  مدرک و سمت مجری عنوان  ردیف

01/1400 10/98 25000000 پژٍّطگز -ارضذ. ن آسادُ هذًی فیلن ّای دُ سال اخیز تاسًوایص الواًْای فزٌّگ هلی در 10  

11 

اس تحلیل ٍیژگی ّای : هخاطثاى استاًی سیٌوای ایزاى

هخاطثاى تا ارسیاتی ًمص سیٌوا در تزآٍردى ًیاسّا ٍ آهال 

سیٌوارٍّای سیستاًی ٍ تلَچستاًی تا : هَرد هطالؼِ)آى ّا 

 (اّل سٌتتأویذ تز ضْزًٍذاى تلَچ 

 هحوذػثواى حسیي تُز
ّیات ػلوی داًطگاُ  -دوتزی

 سیستاى ٍ تلَچستاى
 در حال اًجام 11/98 30000000

11/1399 12/98 25000000 پژٍّطگز -دوتزی هذیزیت فزٌّگی فزًاس سزتٌذی الشاهات ایجاد ضْز خالق سیٌوایی در ایزاى 12  

12/1399 12/98 25000000 پژٍّطگز -ارضذ رساًِ. ن ًیلَفز سًذی چطن اًذاسّای پیطٌْادی در سیٌوای تاریخ هؼاصز ایزاى    13  

 در حال اًجام 12/98 40000000 پژٍّطگز -ارضذ ػلَم ارتثاطات. ن خیزی سًذُ تَدی ضٌاسایی الگَّای رفتاری هخاطثاى سیٌوای ایزاى 14

15 
ّوثستگی ٍ گسست اجتواػی در سیٌوای هطالؼِ ٍضؼیت 

دٍرُ جطٌَارُ فیلن  38هطالؼِ هَردی آثار تزگشیذُ )ایزاى

 (فجز

 هاًا ّاضوی دضتگلی
 -دوتزی سیاستگذاری فزٌّگی

 پژٍّطگز
40000000 12/98 12/1399  

16 
ارسیاتی ػولىزد ًظام ٍرٍدی فیلوساساى اٍل تِ سیٌوای 

 97-82حزفِ ای ایزاى در فاصلِ سالْای 
12/1399 12/98 35000000 پژٍّطگز-ارضذ تْیِ وٌٌذگی. ن حسیي ًَری  

17 
تزرسی ػولىزد ًْادّای فزٌّگی هَاسی ساسهاى سیٌوایی 

 در حَسُ سیٌوا
11/1399 12/98 35000000 ّیات ػلوی داًطگاُ تْزاى -دوتزی هحوذ هَهٌی  

18 
ٍضؼیت تاسًوایی هٌاسثات جاهؼِ تا حىَهت در سیٌوای 

هطالؼِ هَردی آثار ایزاًی هَفك در جطٌَارُ ّای تیي )ایزاى

 (الوللی فیلن

 طاّزُ هْزٍرسیاى
 -دوتزی سیاستگذاری فزٌّگی

 پژٍّطگز
30000000 12/98 01/1400  

 


