بسمه تعالی

فزاخوان پژوهشی ساسمان امور سینمایی و سمعی و بصزی
مؼبيوت تًسؼٍ فىبيسی ي مطبلؼبت سبصمبن سیىمبیی  ،ثب َذف استقبی آثبس سیىمبیی دس سطح ملی/ثیهالمللی ،مسئلٍیبثیِ دقیق ي گشٌگشبیی اص مشکالت فؼلی ي یب تمُیذ ساَکبس ثشای
ثط
چبلشَبی پیش سي سیىمبی ایشان ،دس مبَُبی گزشتٍ ،ثب اصناف و انجمنهای سینمایی (از طریق خانه سینما) ،بیش از  45دانشکده و پژوهشکده و بیش از  50پژوهشگر و استاد دانشگاهِ مشت
ثب حًصٌ سیىمب مکبتجٍ ومًدٌ ي مسبئل سیىمبی ایشان سا اص دیذگبٌ تخصصیِ آوبن جًیب شذٌ است  .تىًع ي تؼذد ايلًیتَبی پژيَشی دسیبفتی ثٍ حذی ثًد کٍ «شًسای پژيَشی مؼبيوت » الجشم
ی ي پس اص تطجیق آوُب ثب ویبصَبی اصلی سبصمبن سیىمبیی ي سیىمبی
وسجت ثٍ اوتخبة مًاسد ضشيسی تش ي یب حزف مًاسد تکشاسی ي یب ػىبيیهِ مشبثٍِ اوجبم شذٌ دس سال َبی گزشتٍ ،مجبدست يسص د
ایشان ،دس اوتُب فُشستی اص مُمتشیه «محًس»َب ي «ايلًیت»َبی پژيَشی ثٍ ششح صیش اسائٍ ومًد .ثذیُی است ایه فُشست ،جُتگیشی کلیِ پژيَشی سبصمبن سیىمبیی است ي پژيَشگشان می-
تًاوىذ دس چبسچًة محًسَب ي ايلًیت َبی اسائٍ شذٌ ،ػىبيیه پژيَشی مذ وظش خًیش سا اػالم ومبیىذ تب دس شًسای پژيَشی ،طشح ي ثشسسی شًدَ .مچىیه پبیبنوبمٍَبیی کٍ ثٍ ايلًیتَبی
رکش شذٌ ثپشداصوذ ي یب دس چبسچًة محًسَبی  5گبوٍ ثٍ صًست خالقبوٍ ثٍ یکی اص ویبصَبی کبسثشدیِ سیىمب ی ایشان پبسخ دَىذ  ،دس مقطغ کبسشىبسی اسشذ تب سقف  50میلیًن سیبل ي دس
مقطغ دکتشی تب سقف  100میلیًن سیبل ،مًسد حمبیت قشاس خًاَىذ گشفت  .اص ایىشي ،اص َمٍ مشاکض ػلمی ي پژيَشی ،اسبتیذ ،پژيَشگشان ،طالة ي داوشجًیبن ثشای َمکبسی دس تحقق
اَذاف پژيَشی سبصمبن سیىمبیی کشيس ،دػًت ثٍ ػمل می آیذ.
توجه:

*** قجل اص اسائٍ طشحوبمٍ پژيَشی (پشيپًصال) ،اسائٍ «فشم دسخًاست طشح ايلیٍ پژيَشی» ( )RFPي قطؼی کشدن ػىًان پژيَش ،ضشيسی است.
*** ومًوٍ «فشم پیشىُبد طشح ايلیٍ» ي «طشحوبمٍ پژيَشی» دس آدسس ایىتشوتی  https://apf.farhang.gov.ir/fa/deputy/appliedresearchمًجًد است.
*** مُلت اسسبل «فشم دسخًاست طشح ايلیٍ پژيَشی» ،حذاکثش  30مُش  1399میثبشذ ي لیکه پبیبن وبمٍَب محذيدیتی اص وظش صمبوی وذاسوذ.
*** طشحوبمٍَبی آمبدٌ شذٌ میثبیستی ثٍ ایمیل سبصمبویِ  res@farhang.gov.irاسسبل شًوذ .ثذیُی است ایه طشحَب ،وضد سبصمبن امبوت خًاَذ ثًد.
ػالق مىذان ثشای کست اطالػبت ثیشتش ثٍ پبیگبٌ ایىتشوتی ایه مؼبيوت ثٍ آدسس  http://apf.farhang.gov.irمشاجؼٍ ومًدٌ ي یب ثب شمبسٌَبی  38512234 / 38512739تمبس حبصل
*** ٌ
فشمبیىذ.
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محورهای پژوهشی
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 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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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

