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و علوم تربیتیپزشکیدفتر دانشکده :مجري طرح

143اکران و نقد فیلم شیار :عنوان طرح

اجتماعت و سیاسعلم و اندیشه کتاب و کتابخوانیقرآنودین:سرفصل فعالیت

فوق برنامهگردشگري علمی فرهنگیمحرومیت زداییهنروادب

:اهداف طرح 
نقد و بررسی آثار برگزیده جشنواره فیلم فجر

در بین دانشجویانترویج نگاهی نو در حوزه سینماي دفاع مقدس 

:خالصه طرح
و همچنین به منظور فراهم کردن شرایط الزم جهت دسترسی راحت تر مخاطبان بـه        سینمایی لزوم نقد و بررسی آثار مختلف     بهبا توجه   

را با حضور آقـاي »143شیار «بر آن شدیم تا یکی از بهترین آثار جشنواره اخیر فجر با عنوان               ،ویژه دانشجویان به آثار برگزیده سینمایی     
اکـران و نقـد و بررسـی     )رییس اداره هنر و رسانه دفتر تبلیغـات اسـالمی خراسـان رضـوي             از، منتقد سینما و     مستندس(مسعود زارعیان 

خـانم  فـیلم نقـش اول زن آن      نرگس آبیـار و بـازیگر     سرکار خانم    الزم به ذکرست که جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان اثر             . نماییم
الزم بـه ذکـر اسـت بـا مـذاکرات صـورت       .شودبرگزار می)ازیگر زن از جشنواره فیلم فجر   برنده ي سیمرغ بلورین بهترین ب     (مریال زارعی 

ریال را طلب کرده اسـت کـه ایـن مبلـغ بـا      20,000,000گرفته با مجموعه ایران فیلم، تهیه کننده فیلم براي اکران دانشگاهی آن مبلغ        
. از دانشجویان شرکت کننده دریافت خواهد شد،بلیط فروشی

:143فیلم شیارصري پیرامون مخت
.در راه استیاما امتحان بزرگ. رسدچشم انتظار فرزند است که خبر خوبی از راه می)مریال زارعی(الفت

: مدیر فیلمبـرداري ،نرگس آبیار: نویسفیلمنامهابوذر پورمحمدي و محمدحسین قاسمی،:نرگس آبیار، تهیه کننده: نویسنده و کارگردان  
هـاي ویـژه    جلـوه  ،عشایريکامیاب امین : طراح صحنه و لباس    ،سودابه خسروي : پردازچهره ،ارثیکامران کیان : صدابردار ،فرنپیمان شادما 

فریـد  : هـاي ویـژه بـصري     جلـوه  ،فریـد سـعادتمند   : موسیقی ،آرش قاسمی : صداگذاري ،پیمان خاکسار : تدوین ،فرید ناظرفصیحی : میدانی
مریال زارعی، مهران احمدي، جواد عزتی، گالره عباسی، یداله شادمانی و حسام بیگدلو:بازیگران، پورحمید جانی: عکاس،ناظرفصیحی
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