
 

 
 نخستین همایش ملی هنرهای نمایشی و دیجیتال

 20/09/1398روز افتتاحیه : چهارشنبه 

 زمان: چهارشنبه اعالم برنامه ردیف

 10:35 – 10:30 تالوت آیاتی از قرآن مجید، سرود جمهوری اسالمی ایران  .1

 10:37-10:35 کلیپ سرود دانشگاه  .2

 10:42-10:37 اجرایی همایش( صادقی نیا)دبیردکتر سارا  خانم گزارش  .3

 10:47-10:42 دکتر بصیری )رئیس دانشگاه دامغان(: آقای سخنران  .4

 دکتر سید محمد ترابیآقای : سخنران  .5

 نمایش(ادبیات )دبیر علمی همایش و رئیس مرکز تحقیقات فرهنگ سینما و 

10:47-11-10 

 11:13-11:10 کلیپ معرفی دانشگاه  .6

 11:16-11:13 غاندانشکده هنر دامپخش کلیپ معرفی   .7

 11:30-11:16 موسیقی زنده  .8

 13-11:30 ناهار و نماز
 

 پنل تئاتر / رئیس پنل : دکتر میترا علوی طلب
 

 13:05 – 13 رئیس پنل سخنرانی  .9

 13:25-13:05 )سخنرانی کلیدی( دکتر زاهدیخانم  – 1سخنران   .10

 13:45-13:25 )سخنرانی کلیدی( ژانری ویژه در فرهنگ مردم ایران()نقالی  دکتر جعفری آقای– 2سخنران   .11

 14:05-13:45 کیانیان )نظریه شیوه فطری اجرا( دکتر آقای– 3سخنران   .12

 بیضایی؛ بهرام آثار در ژنت ژرار آرای اساس بر روایت زمان تحلیلخرآشادی) آقای علی– 4سخنران   .13

 («روبرو هایآینه» فیلمنامه و «یزدگرد مرگ» و «گذردمی روز یا افرا؛» هاینمایشنامه موردی بررسی

14:05 – 14:25 

 14:25-14:45 پرسش و پاسخ  .14

 14:45-15:15 پذیرایی

 دوم ی نیمه تئاتر در صحنه های شنیداری و شنیدار صحنه ایخانم دکتر گله داران)– 5 سخنران  .15

 (بیستم قرن

15:15-15:35 

مطالعه تطبیقی نمایشنامه مجمع مرغان ژان کلود کاریر و طلب)خانم دکتر علوی – 6 سخنران  .16

 (از منظر نقد نئوفرمالیستی الطیر عطار نیشابوریمنطق

15:35-15:55 

سلمان «  جمشید و خورشید» کارکرد عناصر فانتزی درمثنوی خانم دکتر غالمی )– 7سخنران   .17

 (ساوجی

15:55-16:15 

  نمایش در گروتسک هایویژگی بررسیخانم مینا رحیمی) – 8سخنران   .18

 (تهرانی جالل نوشته «دراکوال» و «نکن گریه گنده مرد هی» هاینمایشنامه بر تکیه با                

16:15-16:35 

 16:55-16:35 پرسش و پاسخ  .19

 17:25-16:55 پذیرایی
 

 صفورادکتر آقای / رئیس پنل :  تلویزیونپنل 
 

 17:30-17:25 سخنرانی رئیس پنل  .20

 آقای دکتر صفورا )تحلیل آثار انیمیشن تلویزیونی، با رویکرد مطالعات فرهنگی(– 1سخنران   .21

 )سخنرانی کلیدی(

17:30-17:50 



 18:10-17:50 و تلویزیون(  سینما در زبانی هایبرجسته سازیآقای حسین یزدان شناس)  -2 سخنران  .22

 18:30-18:10 (عنصری در خدمت رادیوموسیقی، آقای محمد امامی ) – 3سخنران   .23

 18:50-18:30 (   معاصر هنر در جدید ابزار و آوری فنخانم دکتر بهمنی پور ) – 4سخنران   .24

 19:10-18:50 (فیلم سازی ریزبودجهآقای دکتر رزازی فر )– 5سخنران   .25

 19:30-19:10 پرسش و پاسخ  .26

 19:30-20 شام

 تور دامغان گردی
 

 
 شی و دیجیتالیملی هنرهای نما همایش دومین روز

21/09/1398 

 خانم دکتر افضل طوسیرئیس پنل:  /هنرهای دیجیتالپنل 
 

 10:05 -10 سخنرانی رئیس پنل  .1

 10:25-10:05 آقای دکتر رزازی فر )سخنرانی کلیدی( -  1سخنران   .2

 10:45-10:25 دکتر افضل طوسی)سخنرانی کلیدی(خانم  – 2سخنران   .3

 تکیه با نشاط، شیرین آثار در اجتماعی و فرهنگی رویکردهای بررسیخانم هدی رفاهی )– 3سخنران   .4

 (سعید ادوارد نظریات بر

10:45-11:05 

 1397 سال در تهران معاصر تئاتر در دیجیتال هنرهای بازتابآقای حمید قیصری پور ) – 4سخنران   .5

 (نمونه اجرای چند بررسی با

11:05-11:25 

 11:45-11:25 (دیجیتال عصر در فانتزی های شخصیت ) آقای امید باقری – 5سخنران   .6

 12:10-11:45 پرسش و پاسخ  .7

 13:30-12:15 ناهار و نماز

 رزازی فردکتر آقای رئیس پنل:  /سینماپنل 

 13:35-13:30 سخنرانی رئیس پنل  .8

 13:55-13:35 ) برانگیختگی و دستکاری واقعیت در بازیگردانی سینمای دیجیتال ( آقای دکتر رزازی فر– 1سخنران   .9

 «یی نادر از سیمینجدا» لمیف تیروا در ضروری تیّعل مفهومآقای دکتر غالمعلی)– 2سخنران   .10

 (یفرهاد اصغر ساخته

13:55-14:15 

جهان سینمایی بهرام  مطالعه تأثیر فرمی و محتوایی تعزیه بردکتر خوشنویس )آقای – 3سخنران   .11

(«مسافران»و فیلم  «روز واقعه»بررسی موردی فیلمنامه  - بیضایی  

14:15-14:35 

 14:35-14:55 پرسش و پاسخ  .12

 14:55-15:25 پذیرایی

خانم دکتر آفرین )سخنرانی کلیدی( -4سخنران   .13  15:25-15:45 

 داستانی، هایفیلم هایدرونمایه شناسایی روش معرفیآقای حسین یزدان شناس ) – 5سخنران   .14

 (   آنها روایی هایسازه براساس

16:05-15:45 

 16:05-16:25 (   فیلم در موسیقی حضور ضرورتآقای محمد امامی ) – 6سخنران   .15

 16:25-16:45 (   ایناریتو سینمای در توتم فرهنگی مفهوم بررسی و تحلیلخانم الهه شاه حسینی ) –7سخنران   .16

 16:45-17:05 و پاسخپرسش   .17

 


