
 
 ردیف نویسنده مقاله فارسی عنوان

 1 ًسین خلیلی از لصِ تب فیلن

 2 هجید فدائی خَاًی در فیلن وَتبُ ّبی رٍایتی ٌّر پردُ التببض ؼیَُ

 3 بْساد خداٍیسی ؼٌبظی فیلن وَتبُ ایجبز، تىبى ٍ الْبم در رٍایت

 4 رستگاراعظن جعفری  آیرًٍی از ًگبُ ریچبرد رٍرتی ٍ التببض برای فیلن وَتبُ

 5 هسعَد هْدی بررظی رٍایت پعبوالظیه در فیلن وَتبُ

 6 شویسا ًاصری ایراى 90ٍ  80ّبی وَتبُ هَفك دِّ  بررظی  رٍایتگری ٍ داظتبى در فیلن

 7 یَکابد عارفی ّبی وَتبُ ایراىبٌدی در ظبختبر رٍایت فیلنبررظی عٌصرّبی فرجبم ٍ پبیبى

 8 سیدعلیرضا طباطبایی ی شرار شًت ّبی وَتبُ آریي ٍزیردفتری براظبض ًظریِ فیلنرٍایت در   بررظی وبًَى

 9 آذر هحوَدی گرا ٍ همبیعِ آى بب ظیٌوبی والظیه  بررظی ًمػ ٍ وبرورد عٌبصر بصری در ظیٌوبی تجربِ

 10 زادُ حسیيپریسا  بررظی ًؽبًِ ؼٌبختی هفَْم بیبى غیبة ٍ وبرورد آى در ظبختبر رٍایت فیلن وَتبُ

 11 هحودرضا رسَلی (2017)« وَدن ظبوت»تحلیل پصٍّػ در فیلن وَتبُ از هٌظر آلي رٍزًتبل در فیلن وَتبُ 

 12 هحودرضا رسَلی «در بِیي»ٍ « خَر  بچِ»ّبی   وی در فیلن  از هٌظر رابرت هه   ًبهِ  تحلیل ظبختبر فیلن

 13 الْام باطٌی در ایراى بر اظبض رٍیىرد ًئَفرهبلیعن 95-1390تطبیك ظبختبری فیلن تجربی بب ٍیدئَآرت از 

 14 زادُ حاهد پری توبیس هَلعیت دراهبتیه در ظبختبر رٍایی فیلن وَتبُ ٍ فیلن بلٌد

اًیویؽي وَتبُ .بعتبى بِ عٌَاى اٍلیي هعتٌد ًگبرُ تبق ی ؼىبر گراز در ظٌگ خَاًػ رٍایت صحٌِ

 گَدهي ؼٌبظی رٍایتی ًلعَى ظٌگی از هٌظر زیببیی
 15 کیَاى شوشیربیگی

 16 احود خَش ًیت خلك رٍایت ادبی هَظیمبیی در اًیویؽي بب الگَبرداری بصری از ؼیَُ ی تجٌیط

 17 هحسي رٌّوا راٍی ّوچَى خرهگط در هعروِ فیلن وَتبُ

 18 هْدی فتحعلیسادُ ظبزی در فیلن وَتبُ تجربی پردازی بر پبیِ ظیعتن رٍایی فرهبل ٍ وبًًَی رٍایت

 19 اعظن جعفری رستگار رٍایت در فیلن وَتبُ تجربی اهىبًی برای آیرًٍی از ًگبُ ریچبرد رٍرتی

 20 ًسریي هحودپَر (هبچ ظیٌوبیی ٍ پَظت: هطبلعِ: )ؼٌبظی فیلن وَتبُ بر پبیِ رٍیىردّبی شًت ٍ بَردٍل رٍایت

 21 علی رٍییي ّبی رٍایتی در فیلن وَتبُ ؼٌبظی پصٍّػ رٍغ

 22 کیَاى شوشیربیگی ظبختبرؼٌبظی فیلن وَتبُِ ته لَویؽي

 23 هجید کیاًیاى راّىبری ًَ در رٍایت برای فیلن وَتبُ: ظٌت رٍایت در ادبیبت فبرظی

 24 پیواى فالحی طراحی داظتبى در فیلن وَتبُ

 25 رًٍاک رًجی ّبی رٍایی در فیلن وَتبُ تجربی ٍارُ طرح

 26 ٍحیدالِ هَسَی فیلن وَتبُ تجربی ؼبعراًِ

 27 پیواى فالحی لحظبت تأثیر رٍایی در یه فیلن وَتبُ اًیویؽي: اًگیساًد  ّبیی وِ هب را برهی فیلن

 28 هازیار تْراًی وَتبُ تطبیمی وبًُي در هَظیمی ٍ لحظِ در رٍایت فیلن  هطبلعِ

 29 ًظر اکبر چراغی وَتبُ ّبی ؼٌبظی ووپبل ٍ گریوبض در تحلیل فیلن ی تطبیمی وبرآهدی رٍایت هطبلعِ

 30 هصطفی هْرباى .َّا، خبن، آتػ، آة: ؼٌبظبًِ در فیلن وَتبُ بب عٌبصری ًظیرؼٌبظبًِ ٍ پدیدار ّبی زیببیی یبفتِ

 
 


