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پاییز 1331

تنام خدا
هقدهه
ٍاحذ تَلیذ داًطجَیی داًطکذُ غذا ٍ سیوا -لن یکی اص تخصّای هعاًٍت داًطجَیی هیتاضذ کِ ٍظیفِ اغلی آى ایجاد تستشی
هٌاسة جْت تَلیذات داًطجَیی است .عالٍُ تش هاهَسیت یاد ضذُ ایي ٍاحذ ٍظیفِ داسد تا تشًاهِسیضی ٍ جْتدّی هٌاسة،
داًطجَیاى سا تا فعالیتّای عولی دس سساًِ آضٌا ٍ ایطاى سا تِ تجشتِاًذٍصی دس ایي صهیٌِ تطَیك ًوایذ.
دس ًتیجِ تالش ایي ٍاحذ حوایت اص تَلیذات داًطجَیاى دس ساستای تجشتِاًذٍصی است ٍ تشخالف دیگش ٍاحذّای تَلیذ سساًِ هلی،
تَلیذ تشای پخص اص ضثکِّای سساًِ هلی ّذف اغلی ایي ٍاحذ ًیست .گشچِ تَلیذاتی کِ هٌجش تِ پخص اص ضثکِّای سساًِ هلی
ضًَذ اص حوایت ٍیژُای تشخَسداس خَاٌّذ ضذ.

چند توضیح ضروری:
 .1عشحّای داًطجَیی دس دٍ هشحلِ تشسسی هیگشدًذ؛
الف :کویته تولید:
کویتِ تَلیذ هتطکل اص چٌذ کاسضٌاس تَلیذ هیتاضذ کِ عشحّای داًطجَیاى سا اص لحاظ ٌّشی ٍ لاتل ساخت تَدى تشسسی
هیکٌذ ٍ هطَستّای خَد سا تِ داًطجَ ٍ ضَسای داًطجَیی اعالم هیکٌذ.
ب :شورای داشجویی:
هتطکل اص هذیشاى ٍ سئیس داًطکذُ کِ تػَیة ًْایی عشح ٍ تشآٍسد تَدجِ تَلیذ سا اًجام هیدٌّذ.
 .2اولویت های هوضوعی:
اص آًجا کِ سسالت داًطکذُ غذا ٍ سیوا -لن پشٍسش ٍ تشتیت ًیشٍّای سساًِای دس حَصُ دیي هیتاضذ تِ ّویي دلیل
اٍلَیتّای هَضَعی تَلیذات داًطجَیاى ًیض اص ایي هٌظش هَسد تَجِ است.
دسًتیجِ هحتَا ٍ هَضَعات آثاس تَلیذی تایذ تِ گًَِای تاضذ کِ تِ غَست هطخع تشآهذُ اص هَضَعات حَصُ دیي ٍ
سساًِ ٍ دس ساستای سیاست گزاسی ّای ساصهاى غذا ٍ سیوا تاضذ .تش ّویي اساس تذیْی است کِ آثاس فالذ دغذغِّای
دیٌی ٍ غشفا اجتواعیٌّ ،شی ،فشٌّگی ،سیاسی ٍ  ...اٍلَیت هَضَعی داًطکذُ ًویتاضذ.
 .3تشای اسائِ عشح تَلیذی جذیذ الصم است اسائِ دٌّذُ عشح تَلیذ لثلی سا تِ پایاى سساًذُ ٍ دس اسصیاتی ًوشُ لاتل لثَلی
کسة کشدُ تاضذ.
 .4تواهی آثاس تَلیذی هیتایست داسای کالکت ضشٍع ضاهلً :ام اثش ،لالة اثش ،صهاى اثش ٍ ًام تْیِکٌٌذُ تاضذ.
 .5دس پایاى تواهی آثاس هی تایست عثاست «تْیِ ضذُ دس داًطکذُ غذا ٍ سیوا -لن» تِ ّوشاُ سال تَلیذ اثش رکش گشدد.
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تَلیذات داًطکذُ تِ چْاس گشٍُ تَلیذات کاسگاّی ،تَلیذات داًطجَیی ،تَلیذات پایاىًاهِ عولی ،تَلیذات سفاسضی تمسین هیضًَذ.

گروه اول :تولیدات کارگاهی
ایي تَلیذات ضاهل تشًاهِّایی هیضَد کِ دس کاسگاُّا ٍ کاسگشٍُّای داًطجَیی عشح هیضَدّ .نچٌیي تکالیف تَلیذی کِ اساتیذ
تِ داًطجَیاى هحَل هیکٌٌذ ًیض دس ّویي لالة هیگٌجذ.
تَجِ :تَلیذات فیلوٌاهِ ٍ پژٍّص تشًاهِای ضاهل ایي گشٍُ ًویضَد.
سقف پرداخت تودجه ته تولیدات کارگاهیّ 333 :ضاس تَهاى.
تثصره:
الف)الصم تِ رکش است پشداخت دس ایي گشٍُ تِ غَست هستمین تِ داًطجَ ًثَدُ ٍ ّضیٌِ ّای تَلیذ سا هعاًٍت داًطجَیی پشداخت
هی ًوایذ.
ب) پس اص پایاى تَلیذ کاسگاّی ،داًطجَ هَظف است ،ساش ّا ٍ عکس ّای پطت غحٌِ سا ّوشاُ تا گضاسش کاس تِ هعاًٍت
داًطجَیی ٍ هذیشیت تَلیذ تحَیل ًوایذ.
ج) تَلیذات کاسگاّی کِ اص ًظش هذیشیت تَلیذ حائض اهتیاصّای فٌی لاتل لثَل تاضٌذ هیتَاًٌذ پس اص تَلیذ دس کویتِ ٍ ضَسای
داًطجَیی ًوایص دادُ ضًَذ ٍ دس غَست تػَیة اعضاء پس اص اًعماد لشاسداد هطوَل دسیافت کوک ّضیٌِ گشٍُ دٍم (تَلیذ
داًطجَیی) لشاس گیشًذ.
د) الصم است داًطجَیاى هحتشم عشح کاسگاّی-کالسی سا تا اهضای استاد کاسگاُ یا استاد کالس تِ هذیشیت تَلیذ داًطجَیی اسائِ
ًوایٌذ.

هراحل تصویة و ساخت تولیدات کارگاهی:
 .1اسصیاتی ٍ تاییذ عشح تَسظ سشپشست کاسگاُ یا استاد کالس
 .2اسائِ عشح کاسگاّی ٍ هطخػات کاهل فشدی تِ هذیشیت تَلیذ یا هعاًٍت داًطجَیی ٍ ثثت آى
 .3دسیافت تجْیضات ٍ هجَصات ٍ تَلیذ اثش
 .4اسائِ اثش دس لالة ّای DVD ٍ AVIتِ هذیشیت تَلیذ ٍ هعاًٍت داًطجَیی
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مراحلتصویبوتولیدکارگاهی-کالسی 

دسیافت فشم کاسگاّی -کالسی عشح اص سایت داًطکذُ

تکویل فشم تِ ّوشاُ اهضای استاد کاسگاُ  -کالس

اسائِ فشم تکویل ضذُ تِ هذیشیت تَلیذ

دسیافت کاستشگ تجْیضات اص هذیشیت تَلیذ

دسیافت فشم هجَص تػَیشتشداسی اص هذیشیت تَلیذ

تَلیذ ٍ تػَیشتشداسی

تذٍیي اثش

تحَیل ًسخِ ًْایی تِ هذیشیت تَلیذ
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گروه دوم :تولیدات دانشجویی
دس ایي گشٍُ ساخت فیلن ،تَلیذ فیلوٌاهِ ٍ پژٍّص تشًاهِای تَسظ داًطجَیاى سضتِّای هشتَعِ غَست هیپزیشد.
عشحّای تَلیذی تا تَجِ تِ استعذاد ٍ تَاًوٌذی ٍ خاللیت داًطجَیاى ٍ دس جْت کسة تجشتیات تَلیذ پس اص اسائِ عشح تکویل
ضذُ تِ ّوشاُ فشم هشتَعِ تِ هذیشیت تَلیذ ٍ پس اص هطَستّای ٌّشی تِ تْیِ کٌٌذُ اثش ٍ تا کوک تجْیضاتی ٍ هالی داًطکذُ
تَلیذ هیگشدد.

سقف پرداخت تودجه ته گروه دوم:
 تَلیذات تػَیشی هختع داًطجَیاى سضتِ تَلیذ سیواّ 833 :ضاس تَهاى %23 +حسي اًجام کاس ٍ  %23لاتل پخص تَدى
دس سیوا .هجوَعا یک هیلیَى ٍ ّ 123ضاس تَهاى.
 تَلیذ فیلن ًاهِّ 333 :ضاس تَهاى.
توجه:
 -1یکی اص اٍلَیتّای تػَیة فیلوٌاهِّا لاتلیت تَلیذ تا تَجِ تِ اهکاًات داًطکذُ تَسظ داًطجَیاى سضتِ تَلیذ سیوا هیتاضذ.
 -2داًطکذُ اص پزیشش فیلنًاهِ آهادُ هعزٍس است ٍ تشای ًَضتي فیلنًاهِ تایذ هشاحل ًگاسش عشح اجوال ٍ تفػیلی ٍ سپس ًگاسش
فیلنًاهِ غَست پزیشد.

 تَلیذ پژٍّص تشًاهِای ّ 333 :ضاس تَهاى.
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هراحل تصویة و تولید فیلن
(عشحّای تَلیذ فیلن (هختع داًطجَیاى سضتِ تَلیذسیوا)


عشح داًطجَیی

عشح فَق تشًاهِ ٍ

عشح سفاسش داًطکذُ

جطٌَاسُ

دسیافت فشم اص سایت داًطکذُ ٍ تکویل ٍ اسائِ
عشح تِ هذیشیت تَلیذ (کاستشگ)3-1
اسصیاتی دس کویتِ تخػػی تَلیذ ٍ دسیافت تػَیثِ کویتِ (کاستشگ)3-2

اسائِ کاستشگ تشآٍسد پیطٌْادی عشاح تِ هذیشیت تَلیذ(کاستشگ )3-3

اسائِ عشح ٍ ضویویِ تشآٍسد تِ ضَسای داًطجَیی ٍ تشآٍسد
عمذ لشاس داد (کاستشگ  ٍ )3-4هػَتِ کویتِ تشآٍسد ( ٍ )3-2تکویل هػَتِ ضَسای داًطجَیی
(کاستشگ)3-2
دسیافت ًاهِ هجَص تػَیش تشداسی اص

دسیافت کاستشگ (کاستشگ 3-6تجْیضات اص

دسیافت ًاهِ اٍلیي لسظ اص هذیشیت تَلیذ

هذیشیت تَلیذ (کاستشگ)3-5

هذیشیت تَلیذ

(کاستشگ )3-7

اسائِ کاستشگ آفیص تجْیضات تِ پطتیثاًی فٌی (کاستشگ)3-8

تَلیذ ٍ تػَیشتشداسی تذٍیي

اسائِ اثش تَلیذی تِ هذیشیت تَلیذ ٍ اسصیاتی دس ضَسای داًطجَیی (کاستشگ)3-13

اسائِ اثش ًْایی دس لالة  avi ٍ dvdتِ هذیشیت تَلیذ ٍ دس یافت سسیذ آسضیَ

دسیافت ًاهِ ٍ اخز اهضاّای تسَیِ حساب (کاستشگ )3-7
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مراحل تولید فیلمنامه
(هختع داًطجَیاى سضتِ ادتیات ًوایطی)

دسیافت فشم عشح اص سایت داًطکذُ ٍ تکویل آى

اسائِ عشح اجوالی فیلن ًاهِ تِ هذیشیت تَلیذ

اسصیاتی کویتِ تَلیذ ٍ دسیافت هػَتِ کویتِ تخػػی تَلیذ

اسصیاتی دس جلسِ ضَسای داًطجَیی ٍ دسیافت هػَتِ ضَسای داًطجَیی

تکویل ٍ ًگاسش فیلنًاهِ

اسائِ فیلنًاهِ ًْایی تِ هذیشیت تَلیذ

آسضیَ اثش ٍ دستَس پشداخت کوک ّضیٌِ

6

هراحل تولید پژوهش ترناههای
(هختع داًطجَیاى استثاعات)

اسائِ عشح اجوالی تِ هذیشیت تَلیذ
اسصیاتی کویتِ تَلیذ ٍ دسیافت هػَتِ کویتِ تخػػی تَلیذ

اسصیاتی دس جلسِ ضَسای داًطجَیی ٍ دسیافت هػَتِ ضَسای داًطجَیی

تعیي تشآٍسد کوک ّضیٌِ

تکویل ًْایی پژٍّص

اسائِ پژٍّص ًْایی تِ هذیشیت تَلیذ

آسضیَ اثش ٍ دستَس پشداخت کوک ّضیٌِ
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گروه سوم :تولیدات پایاىناهه عولی
ایي گشٍُ ضاهل تَلیذات تشای پایاىًاهِعولی داًطجَیاى سضتِ تَلیذ سیوا است .تا تَجِ تِ ایٌکِ عشح ایي تَلیذات ًیاص تِ تاییذ استاد
ساٌّوای پایاىًاهِ داسد ،تػَیة عشح هٌَط تِ تاییذ هذیش پژٍّص داًطکذُ هیتاضذ.
هذیشیت تَلیذ پس اص دسیافت تاییذ هذیش پژٍّص عشح سا تشآٍسد ّضیٌِ کشدُ ٍ تجْیضات هَسد ًظش سا دس اختیاس تْیِکٌٌذُ لشاس هیدّذ.
 سمف پشداخت تَدجِ تِ گشٍُ سَم  1503330333سیال هی تاضذ کِ دس غَست غالحذیذ ٍ تػَیة هذیشیت پژٍّص سمف
پشداخت تِ ایي گشٍُ تا هثلغ 2303330333لاتل افضایص است.

گروه چهارم :تولیدات سفارشی
عشح سفاسضی داًطکذُ تِ عشحی گفتِ هیضَد کِ تا تَجِ تِ اٍلَیتّای داًطکذُ دس عَل سال تحػیلی ٍ هٌاسثتّای هختلف
ّوچَى تَلیذات جطٌَاسُای ٍ هٌاسثتّای خاظ داًطکذُ تػوین تِ ساخت آى تشًاهِ هیگیشد ٍ تا اعتواد تِ تَاى ٍ تجشتِ
داًطجَیاى تِ جای سفاسش کاس تِ خاسج اص هجوَعِ تَلیذ سا تِ دست داًطجَیاى هی سپاسد.
 سمف پشداخت تشای ایي گشٍُ هتغیش است ٍ تش اساس ضشایظ تعییي هیگشدد.
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