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بسمه تعالی 

 (1399)طرح های پژوهشی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی
 

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

1 
ریشی ٍ هذیزیت  افشار ثزًبهِ ، ًزمFilm Engineطزاحی ٍ تَلیذ 

 ّبی عیٌوبیی ثِ سثبى فبرعی پزٍصُ
 10/99 60000000 ؽٌبعی ارؽذ هذیزیت فزٌّگیوبر حبهذ پَراعفٌذیبًی

ًغخِ ًْبیی 

 تحَیل ؽذ

2 
: هطبلؼِ تطجیمی تأثیزات ٍ تجشیِ ٍ تحلیل ٍیذئَ درخَاعتی

 آهزیىب، چیي، ٌّذ، آلوبى، اًگلیظ، وزُ جٌَثی: هطبلؼِ هَردی
 10/99 50000000 وبهپیَتز دوتزی ػلَم ؽیزیي لٌجزی

ًغخِ ًْبیی 

 تحَیل ؽذ

3 
در ثبة اعتفبدُ اس جلَُ ّبی ٍیضُ وبهپیَتزی در پضٍّؼ ثصزی  

 تَلیذات عیٌوبی ایزاى
 در حبل اًجبم 11/99 210000000 وبرؽٌبعی ارؽذ پضٍّؼ ٌّز ؽْزام حیذریبى

4 
تب  1357اس )هغئلة لْزهبى در عیٌوبی وَدن ٍ ًَجَاى ایزاى 

1399) 
 در حبل اًجبم 11/99 50000000 دوتزی، ّیبت ػلوی داًؾگبُ الشّزاء سّزا صبثزی تجزیشی

5 
عٌخ ؽٌبعی لْزهبى در عیٌوبی ایزاى ثب توزوش ثز عیز داعتبًی 

 آثبر عیٌوبیی دفبع همذط
 11/99 35000000 پضٍّؾگز -داًؾجَی دوتزی هحوذ اتبثه

ًغخِ ًْبیی 

 تحَیل ؽذ

6 
ارائِ راّىبرّبیی هٌبعت ٍ وبرثزدی ثزای ثْزُ گیزی اس 

 عالهی در عیٌوبظزفیتْبی ّبپتیىیِ ٌّز ایزاًی ا
 11/99 55000000 ّیبت ػلوی داًؾگبُ ٌّز -دوتزی ػلیزضب صیبد

ًغخِ ًْبیی 

 تحَیل ؽذ

                                                           
 
 باشدمبالغ به تومان می 
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 هبًب ّبؽوی دؽتگلی هطبلؼِ ثبسًوبیی راثطِ ٍالذیي ٍ وَدن در عیٌوبی ایزاى 7
 -دوتزی عیبعتگذاری فزٌّگی

 پضٍّؾگز
 در حبل اًجبم 11/99 50000000

 ثزرعی رٍایت رخذاد اًمالة اعالهی در عیٌوبی ایزاى 8
هحوذعجبد صفبر 

 ّزًذی
 در حبل اًجبم 12/99 40000000 پضٍّؾگز -دوتزی جبهؼِ ؽٌبعی

10 
تبریخچِ، : ّبی التجبط در عیٌوبی وَدن ٍ ًَجَاى ایزاى  ؽیَُ

 هَاًغ ٍ راّىبرّب
 در حبل اًجبم 11/99 40000000 پضٍّؾگز -وبرؽٌبعی ارؽذ عیٌوب هحوذرضب رعَلی

11 
ثزرعی سًجیزُ ارسػ در عیٌوبی هؼبصز ایزاى ٍ ػَاهل هَثز ثز  

 آى

پضٍّؾگبُ فزٌّگ، 

 ٌّز ٍ ارتجبطبت 
 در حبل اًجبم 12/99 235000000 -

 هجوَػِ همبالت حمَق فیلن ٍ عیٌوب 12
عیذهحوذحغیي 

 ًَاة

ّیبت ػلوی داًؾگبُ ادیبى  -دوتزی

 ٍ هذاّت اعالهی
 در حبل اًجبم 12/99 75000000

13 
ّذف گذاری عیٌوبی ایزاى در گبم دٍم اًمالة اعالهی ثب  

 تبویذ ثز دیپلوبعی ػوَهی

هحوذحغي 

 ؽبٌّگی
 در حبل اًجبم 12/99 40000000 وبرؽٌبعی ارؽذ

14 

ثِ هٌظَر  pan   ٍtiltتجْیش ّذ فیلوجزداری ثِ اًىذر 

 ٍ گزافیه وبهپیَتزی live actionاعتفبدُ در تلفیك 

  (Motion Controlحلِ ًخغت تَلیذ هَؽي وٌتزل هز)

ؽزوت داًؼ ثٌیبى 

تَلیذی صٌؼتی 

 فٌبٍری پیزٍس

 در حبل اًجبم 12/99 450000000 -

 

 


