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اجراهای محیطی و پرفورمنس 

 متروی تئاتر شهر

 اجراهای محیطی و پرفورمنس

 متروی انقالب 

اجراهای محیطی وپرفورمنس 

 متروی شادمان

 جمعه  

20/1/1400 

پخش فیلم اجراهای  -1

دانشجویان نمایش 

عروسکی به همراه 

تحلیل آثار و آسیب 

 شناسی

با حضور: خانم آرزو 

 عالی

اجراهای محیطی و 

 پرفورمنس

 متروی تئاتر شهر

.نمایشنامه خوانی 1

 دانشجویی

 اجراهای محیطی و پرفورمنس

 متروی انقالب

های نمایشی شناسی متن.آسیب1

دادهای تولید شده دربارۀ روی

سیاسی تاریخ ایران پس از 

 انقالب، از منظر

 های دراماتیکمؤلّفه

 پرتودکتر امیررضا نوریبا حضور: 

 اجراهای محیطی و پرفورمنس

 متروی شادمان

. پنل حیات موسیقایی شهید 1

آوینی و موسیقی در حوزه 

 هنری انقالب اسالمی

با حضور: آقای سیدعلیرضا 

 میرعلینقی و آقای رضا مهدوی

 امین موسویآقای  دبیر نشست:

 

 10الی  8ساعت  در سالن سینما نمایش فیلم مستند

 .معمار، جامعه و معماری در تمدن نوین اسالمی1

 با حضور: دکتر امیر محمدخانی،

کار، دکتر علیرضا رازقی و دکتر استاد عبدالحمید نقره

 مهدی حمزه نژاد

 : دکتر حیدر جهان بخشدبیر نشست

 12الی  9ساعت 
 

 

 شنبه
21/1/1400 

.نشست و میزگرد -1

کارتون انقالبی و "تخصصی: 

)بررسی  "انقالب کارتون

سیرتطور کارتون انقالب و 

جنگ تحمیلی در ایران از 

ی و ارائه( 13۶0تا  135۶سال 

 های انقالبکارتون

با حضور: دکتر حبیب اهلل 

صادقی، آقای احمد عربانی، 

آقای جواد علیزاده و آقای 

 نجفیمحسن نوری

دکتر کیارش : دبیر نشست

 زندی

اجراهای محیطی و 

 پرفورمنس

 متروی تئاتر شهر

. مروری بر چهار دهه 1

 نقاشی انقالب

با حضور: استاد خسرو 

خسروی، آقای علی 

 گلستانه

دکتر محمد :دبیرنشست

 معین الدینی

اجراهای محیطی و پرفورمنس 

 متروی انقالب

های . میزگرد عرّفی و تحلیل رمان1

ادبیات دفاع مقدّس از برگزیدۀ تاریخ 

ها و ساختارهای منظر مؤلّفه

دراماتیک، با هدف شناخت 

های نمایشی این آثار برای ظرفیت

 اقتباس

با حضور: خانم شکوفه ماسوری و 

 خانم معصومه آباد

: دکتر امیررضا نوری دبیر نشست

 پرتو

اجراهای محیطی و 

 پرفورمنس متروی شادمان

.پنل گفت و گویی انقالب 1

 می و سینمای ایراناسال

با حضور: آقای احمدرضا 

درویش، دکتر اصغر 

فهیمی فر، آقای نصرت اهلل 

تابش و دکتر رامتین 

 شهبازی

 پنل: انقالب و سینما-1

سینمای مستند فلسطین و نقش آن *

 در مقاومت انقالبی

 با حضور: دکتر سید علی روحانی

نقد گونه شناختی سینمای مستند *

 سید مرتضی آوینی

 حضور: دکتر فرشاد عسگری کیابا 

تحول فیلمبرداری سینمایی پس از آن *

انقالب اسالمی با حضور: آقای مرتضی 

 جانبخش

تصویر استعمارستیزی در ژانر تاریخی *

 سینمای ایران

 با حضور: دکتر وحید اله موسوی

 : دکتر رامتین شهبازیدبیرنشست

مایش فیلم ن

مستند در 

سالن 

سینمای 

دانشکده 

 هنر سوره

 

 یکشنبه

22/1/1400 

پنل وضعیت نمایشنامه .1

نویسی کودک و نوجوان پس 

 از انقالب اسالمی

با حضور: دکتر اکرم 

قاسمپور، آقای منوچهر اکبر 

لو، آقای سید حسین فدایی 

 حسین، آقای داوود کیانیان

اجراهای محیطی و 

 پرفورمنس

 متروی تئاتر شهر

. نشست: نقد آثار 1

انیمیشن دانشجویی با 

موضوعات  انقالب، جنگ و 

 دفاع

 اجراهای محیطی و پرفورمنس

 متروی انقالب

. تأثیرات انقالب اسالمی و 1

جنگ تحمیلی بر عکاسی 

 مستند ایران

 با حضور: آقای مهرداد مرادی

اجراهای محیطی و پرفورمنس 

 متروی شادمان

ی کارشناسی . بازخوانی پایان نامه1

ارشد عکاسی دانشگاه سوره با 

واکاوی روایت تصویری   عنوان

ساسان مویدی از بمباران های 

تهران در زمان جنگ تحمیلی با 

 رویکرد نشانه شناسی اجتماعی

 با حضور: خانم مائده اسالمی

جستاری بر جشنواره های .1

عکاسی پس از انقالب اسالمی 

 ایران

با حضور: دکتر مجتبی آقایی و 

 آقای حسین چنعانی زاده

 کامران شریفیدکتر : دبیر نشست

نمایش فیلم 

مستند در سالن 

سینمای 

دانشکده هنر 

 سوره
 

 

 دوشنبه

23/1/1400 

. پخش فیلم  اجراهای 1

دانشجویان نمایش عروسکی به 

همراه تحلیل آثار و آسیب 

شناسی نمایش عروسکی 

 دانشجویان

 با حضور: خانم زهره بهروزی نیا

 

 اجراهای محیطی و پرفورمنس

 متروی تئاتر شهر

.نشست: نقد آثار انیمیشن 1

دانشجویی با موضوعات انقالب، 

 جنگ و دفاع

 

. پنل بهاران خجسته باد 2

 موسیقی انقالب و سیر تحول آن

با حضور: دکتر محمدعلی 

 شکوهی، آقای محمد گلریز

 : آقای امین موسویدبیر نشست

اجراهای محیطی و 

 پرفورمنس

 متروی انقالب

. نمایشنامه 1

 خوانی دانشجویی

 

اجراهای 

محیطی و 

 پرفورمنس

متروی 

 شادمان

.تحلیل جایگاه جشنواره 1

ها در سینمای پس از 

 انقالب

با حضور: دکتر علیرضا 

 تابش،

آقای محمد حمیدی 

مقدم، آقای صادق 

موسوی و آقای محمد 

 طباطبایی نژاد

 

نمایش فیلم 

مستند در 

سالن سینمای 

دانشکده هنر 

 سوره
 

 

 سه شنبه

24/1/1400 

های انقالب تجلی آرمان. پنل 2

اسالمی از منظر هنرهای سنتی 

و صنایع خالق با حضور: دکتر 

 ومینا صدری، دکتر سعید زاویه

دکتر سید محمد مجتبی 

 حسینی

دکتر مهران  دبیر نشست:

 هوشیار

مروری بر چهار دهه . 1

 دیوارنگاری انقالب

با حضور: دکتر بهنام 

زنگی و دکتر حیدر 

 جهان بخش

دبیر نشست : دکتر 

 محمد معین الدینی

 

. نمایشنامه 1

 خوانی دانشجویی

.چالش های عمده انقالب اسالمی در 1

برخورد باهنرهای ارتباط بصری  

 تعاملی

 با حضور: خانم هانیه غیثی

. جشنواره تئاتر فجر و تئاتر انقالب 2

با حضور: دکتر علی ایزدی، جناب 

آقای قادر آشنا، جناب آقای حسین 

افر آستانه، دکتر سعید اسدی و مس

 سرکار خانم شکوفه ماسوری

آقای فرزاد معافی  دبیر نشست:

 18الی  15غفاری ساعت 

.رستاخیز حج در 1

های عکس

 الدین شاهرخکمال

با حضور: آقای 

 الدین شاهرخکمال

.همگامان گرافیک 1

 انقالب

با حضور دکتر محسن 

 سلیمانی

نمایش فیلم 

مستند در 

سالن سینمای 

دانشکده هنر 

 سوره

 چهارشنبه

25/1/1400 


