
    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11تهران |   شماره33  | بهار 1400 | ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر|

فصلنامه داخلی
شماره33 |  بهار 1400

 آموزشی     |       پژوهشی   |    خبری   |   تحلیلی



|   ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر   |   شماره33  | بهار1400|    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11 تهران

فهرست مطالب:

کالم سردبیر                              3

تاریخچه چرخ خیاطی                4
 

مصاحبه کارآفرینان برتر            7

 اخبار مرکز                               12
 

آشــنایی بــا ماشــین االت تخصصی 
درحــوزه پوشــاک                     16

معرفی پارچه                            20

فصلنامه داخلی نگاه 11
بهار 1400

شماره مجوز انتشار نشریه 97/10/09/135
زمینه فعالیت:انجمن علمی دانشجویی  گارگردانی

سردبیر:جعفر نجفی 

مدیر مسئول :آرش سپاس مقدم

مدیر هنری و طراح گرافیک: مهسا قادری
 

اعضــا تحریریه:محمــود هنرمند،فرشــاد یحیایی،غلالمرضــا 
اقایــاری ،رضــا بطحایــی

همکاران تحریریه:حمید قاسم زادگان،داریوش نصیری

ــه  ــی کوچ ــر جنوب ــدای کارگ ــانی:میدان انقالب،ابت نش
رشــتچی ســاختمان شــماره 12،10،8   

شماره تماس:
66436096

www.uastfll.ac.ir

فصلنامه  داخلی

شماره 33  |   بهار 1400

 آموزشی     |     پژوهشی   |    خبری   |   تحلیلی

 سخن سردبیر

 تاریخچه سینمای ایران

 معرفی فیلم

 پوستر

معرفی رشته فیلمسازی

 معرفی رشته کارشناسی سینما

 برگزاری جشنواره هنر نمایشی و بازیگری
در مرکز

بیوگرافی زنده یاد جمشید مشایخی



    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11تهران |   شماره33  | بهار 1400 | ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر|

ســــخن
ســـردبیــــر 

اولیــن ارتعاش هــای نــوری کــه بــه صــورت مــوازی بــه ســمت دیــدگان پرتــاب می شــوند در کنــارش بســامدهای 

صوتــی ای کــه گوشــمان را بــا یــک ملــودی یــا دیالوگــی بــه ســمت خــود جلــب کــرده تــا حــواس چندگانــه مــا 

بــا رابطــه ی دیالکتیکــی میــان بــودن و نبــودن ابــژه ی بصــری و ســاحت وجودینمــان در ســالن، بــه نبــردی تــن 

ــذب  ــز را ج ــه چی ــد و هم ــود را بپیمای ــی ش ــش م ــا پخ ــه در فض ــوری ک ــعاع های ن ــرده رود و ش ــا پ ــن ب ــه ت ب

قــدرت حــس و ذهــن کنــد ایــن جــادوی پدیــده ای بــه نــام سینماســت. یــک ســحر افسارگســیخته ی شــیطانی 

خدایــی کــه برایمــان توامــان می آفرینــد و می میرانــد. تقابــل مــا هــر چــه باشــد، در برابــر ایــن خالــق بصــری، 

همچــون بنــده ای بی اختیــار اســت کــه بــر روی صندلــی می نشــیند و رو بــه ایــن گــوی ســحرآمیِز جادوپیشــه 

می کنــد. مــا در مقابــل ســینما در همــان ثانیــه ی اول بی ســالحیم. چــون او بــا اســلحه ی قدرتمنــدش کــه ســحر 

ــالخی  ــه س ــان را ب ــی ذهنم ــای انتزاع ــی و انگاره ه ــای حس ــام انگیخته ه ــت تم ــوس وار اس ــده ی زئ ــخ کنن مس

ــف  ــای مختل ــود بازی ه ــه مول ــان همیش ــش برایم ــردن ک ــوش و گ ــود چم ــن موج ــینما، ای ــرد. س ــت می ب حقیق

ــور و ایمــاژ،  ــازی تاریــخ و مــرگ. امــا ایــن خدایــگان ســاطع کننــده ی ن ــازی زندگــی و سرنوشــت و ب اســت. ب

همچــون زئــوس، دســت برقنــوردی دارد کــه تمــام عصیــان هــا و فروکــش هــای روح را مــورد تهاجــم دوزخیــن 

و بهشــتی خــود کــرده و برایمــان میثــاق تفرجــگاه رویــا را نویــد مــی دهــد.
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تـــاریـــخچـــــه
 سینمــای ایــران 

سینمای ایران به صنعت سینما، فیلم و پویانمایی در ایران گفته می شود. سینمای ایران در چندین دوره، مورد ستایش جهان 
خارج بوده و دستاوردهایی نیز داشته است.

پیش از انقالب 1۳۵۷، افزون بر حضورهای قابل توجه فیلم های ایرانی در جشنواره های فیلم جهانی، این کشور خود نیز 
به میزبانی پراهمیت از رویدادهای بین المللی سینما در جهان، تبدیل شده بود. جشنواره جهانی فیلم تهران در دهه 1۳۵0، 

مهم ترین جشنواره سینمایی در آسیا و تنها جشنواره رده الف از دید فدراسیون بین المللی تهیه کنندگان در آسیا به شمار 
می رفت. پس از انقالب 1۳۵۷، حکومت جدید، نخست، فیلم سازی را محدود کرد؛ سپس در صورت تبلیغ ارزش های اسالمی، 

به کارگردانان، کمک مالی رساند. در حدود دهه 1۳۷0، شوق نخستین انقالبی، با خواسته های میانه روی سیاسی و روابط بهتر 
با غرب، جایگزین شد و سینمای این کشور، پیشرفت کرد.

پــس از انقــالب شــماری از کارگردانــان ایرانــی کــه از ایــران خــارج شــدند، بــه ســاخت فیلــم در خــارج از کشــور پرداختنــد. 
همچنیــن شــماری از فیلم هــا کــه بــرای ســینمای عامه پســند ایــران بــه کار بــرده شــد بــه »فیلمفارســی« مشــهور شــدند. 
در دوره جمهــوری اســالمی بــا انحصاری شــدن ســینما در دســت دولــت ایــران و حذف شــدن بخــش خصوصــی ایــن کشــور، 
ــالب 1۳۵۷، چالشــی جــدی  ــس از انق ــد. سانســور پ ــل گردی ــران تحمی ــل ای ــازان اه ــه فیلم س ــنگین ب ــی س محدودیت های
بــرای ســینمای ایــران شــمرده شــد. در ایــران هــر ســاله روز ۲1 شــهریور بــه عنــوان روز ســینما گرامــی داشــته می شــود.
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ورود نخســتین دوربیــن فیلم بــرداری )دســتگاه ســینماتوگراف( در 
زمــان مظفرالدین شــاه، بــه ســال 1۲۷۹ هجــری خورشــیدی، آغازگــر 
تاریــخ ســینمای ایــران اســت. مظفرالدیــن شــاه در یکــی از ســفرهایش 
ــرزا  ــه می ــد و ب ــش آم ــینماتوگراف خوش ــتگاه س ــه از دس ــه فرانس ب
ــه  ــاه ک ــداری آن را داد. ش ــتور خری ــی دس ــاف باش ــان صح ابراهیم خ
ــا از  ــتور داد ت ــود دس ــی ب ــنواره های فرنگ ــا و جش ــذوب کارناواله مج
کارنــاوال اســناند فیلــم برداشــته شــود و ایــن نخســتین تصاویــری بــود 

کــه ســینماتوگراف ابتیــاع شــده ضبــط کــرد.
نخســتین محــل پخــش فیلــم در ســال 1۲۸۳ توســط ابراهیــم خــان 
ــای  ــد و در آن فیلم ه ــاح ش ــراغ گاز افتت ــان چ ــی در خیاب صحاف باش
ــی  ــالن عموم ــا نخســتین س ــد.]۶[ ام ــش داده ش ــاه نمای ــدی کوت کم
ــاح  ــه افتت ــان عالءالدول ــی در خیاب ــان روس ــط مهدی خ ــینما توس س
شــد. او پــس از مدتــی بــا اجــاره باالخانــه ای در خیابــان اللــه زار، ســالن 

ســینمای خــود را بــه آنجــا بــرد
ــر اســت کــه اردشــیر  ــم ناطــق فارســی، فیلــم دختــر ل نخســتین فیل

ــت. ــیدی ساخته اس ــال 1۳1۲ خورش ــی آن را در س ایران
نخســتین ســالن ســینمای ایــران را در ســال 1۲۷۹ )تنهــا ۵ ســال پس 
ــام »ســینما  ــا ن ــد( ب ــراع کردن ــر ســینما را اخت ــرادران لومی از آنکــه ب
ســولی« مبلغیــن مذهبــی کاتولیــک در شــهر تبریــز تأســیس کردنــد. 
ــای روز، در  ــه فیلم ه ــی ب ــدم دسترس ــل ع ــه دلی ــینما ب ــن س ــا ای ام

ســال 1۲۹۵ خورشــیدی تعطیــل شــد
ــش  ــه نمای ــا ســال 1۳0۹ خورشــیدی، ســینماهای ســاخته شــده ب ت
فیلم هــای غربــی کــه در مــواردی زیرنویــس فارســی داشــتند، 
ــا اینکــه در ایــن ســال، اوانــس اوگانیانــس نخســتین  می پرداختنــد. ت

ــاخت. ــی س ــی و راب ــام آب ــه ن ــران را ب ــینمایی ای ــد س ــم بلن فیل
در دهــه 1۳۲0 شــرکت های ســینمایی ایرانــی پدیــدار شــدند و 

ــد. ــر ش ــور، همگانی ت ــن کش ــردم ای ــان م ــینما می س
ــت و در  ــه یاف ــور ادام ــن کش ــینمای ای ــرفت س ــه 1۳۳0، پیش در ده
نمونــه ای، شــهال ریاحــی بــا ســاخت مرجــان بــه نخســتین کارگــردان 
ــد  ــران ش ــی وارد ای ــه، پویانمای ــن ده ــد. در ای ــل ش ــی تبدی زن ایران
اداره کل  در  ایرانــی،  پویانمایــی  نخســتین تالش هــای ســاخت  و 
ــم  ــت. نخســتین فیل ــران صــورت گرف ــای ته فرهنــگ و هنرهــای زیب
ــوان  ــا عن ــه ب ــفندیار احمدی ــط اس ــران، توس ــی در ای ــاه پویانمای کوت

ــد ــاخته ش ــن در 1۳۳۶ س مالنصرالدی
ــرخ  ــی، ف ــنگ کاووس ــان، هوش ــاموئل خاچیکی ــان، س ــماعیل کوش اس
غفــاری فیلم ســازان مطــرح ایــن دوره به شــمار می آینــد کــه از 
ــان ســینمای تجــاری  ــان اســماعیل کوشــان در تثبیــت جری ــن می ای
ــه فیلمفارســی نقــش عمــده ای داشــت. ــی موســوم ب عامه پســند ایران

گنــج   :1350 و   1340 دهه هــای 
قــارون و مــوج نوی ســینمای ایران

در دهــه 1۳40، ســینمای فارســی زبان، یکــی از دوره هــای اوج 
ــارون، گاو و  ــج ق ــون گن ــی چ ــرد؛ فیلم های ــه ک ــود را تجرب خ
قیصــر در ایــن دوران نمایــش یافتنــد. بنیان گــذاری نهــادی کــه 
پخش کننــده فیلم هــای کــودکان هــم باشــد، بــا عنــوان کانــون 
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در همیــن دهــه، فرصتــی 
مناســب بــرای شــکل گیری ســینمای فرهنگــی در ایــران شــد.

بــه شــکلی دقیق تــر، بــا نمایــش گنــج قــارون در ســال 1۳44، 
ــی از  ــرد و موج ــه ک ــود را تجرب ــی اوج خ ــینمای فیلم فارس س
ــد.  ــران را درنوردی ــینماهای ای ــی« س ــج قارون ــای »گن فیلم ه
ــر  ــون گاو و قیص ــی چ ــش فیلم های ــا پیدای ــال 1۳4۸ ب در س
تغییــری اساســی ایجــاد شــد؛ جریــان تــازه ای کــه مــوج نــوی 
ــون  ســینمای ایــران لقــب گرفــت. از ســویی بنیان گــذاری کان
پــرورش فکــری کــودکان و نوجوانــان در ســال 1۳4۸ شانســی 
بــرای شــکل گیری ســینمای فرهنگــی بهتــری در ایــران شــد. 
ــده  ــوان پخش کنن ــه عن ــون ب ــن کان ــا ای ــکو ب ــکاری یونس هم
ــن  ــتادن نورالدی ــا فرس ــه ب ــران ک ــودکان در ای ــای ک فیلم ه
زرین کلــک بــه بلژیــک عملــی گردیــد، اثــری مهــم بــر باالبردن 
ســطح فرهنگــی کانــون گذاشــت. جریــان فرهنگی شــکل گرفته 
از ســوی ســینماگران پیــش رو همــراه بــا ایجــاد کانــون پرورش 
فکــری و همچنیــن کاهــش اســتقبال همگانــی از عناصــر 
ــلکی  ــل مس ــکس، جاه ــونت، س ــد خش ــرگرم کننده ای مانن س
در میــان جوانــان و بــه ویــژه تحصیل کــردگان کشــور عواملــی 
بودنــد کــه دســت در دســت هــم، جریــان نــو و ســازنده ای را در 
ســینمای ایــران طــی ســال های ۵0 تــا ۵۷ بــه وجــود آوردنــد. 
ــتمی،  ــاس کیارس ــی، عب ــرام بیضای ــث، به ــهید ثال ــهراب ش س
خســرو ســینایی، کامــران شــیردل، داریــوش مهرجویــی، ناصــر 
تقوایــی، مســعود کیمیایــی، علی حاتمــی، امیر نــادری ،فریدون 
گلــه، بهمــن فرمــان آرا، خســرو هریتــاش، پرویــز کیمیــاوی و از 
ــا بهانه هــای غیرتجــاری نقشــی درخــور  ــد کــه ب کســانی بودن
در ایــن جریــان داشــتند و مقدمه هایــی را ســاختند تــا 
ســینمای ایــران گام هــای مهمــی در ســال های پســین بــردارد.
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مــادر فیلمــی بــه کارگردانــی و نویســندگی علــی حاتمــی ســاخته ســال 1۳۶۸ اســت و در هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر 
پخــش شــد.

گزینــه اول بــرای نقــش محمدابراهیــم عــزت اهلل انتظامــی بــود. انتظامــی تــا مرحلــه تســت گریــم نیــز پیــش رفــت امــا ایــن نقش 
در نهایــت بــه محمدعلــی کشــاورز رســید. موســیقی فیلــم ســاخته ارســالن کامــکار اســت کــه بــه همــراه گــروه کامکارهــا اجــرا 
شــد. رقیــه چهــره آزاد و اکبــر عبــدی بــرای بــازی در ایــن ایــن فیلــم بــه ترتیــب ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش اول زن 
جشــنواره فیلــم فجــر و ســیمرغ بلوریــن بهتریــن بازیگــر نقــش دوم مــرد جشــنواره فیلــم فجــر و عبــداهلل اســکندری، ســیمرغ 
بلوریــن بهتریــن چهــره پــردازی جشــنواره فیلــم فجــر را در هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم فجــر )ســال 1۳۶۸( دریافــت کردنــد. 
اکــرم محمــدی، فریمــاه فرجامــی و محمدعلــی کشــاورز نیــز نامــزد دریافــت جایــزه از جشــنواره فجــر شــدند.هنگام درگذشــت 
رقیــه چهــره آزاد؛ روزنامه هــا، نقــل قولــی از نقــش غالمرضــا )اکبــر عبــدی( را در فیلــم، در تیتــر خــود نوشــتند: »مــادر مــرد. از 

بــس کــه جــان نــدارد.«
خالصه داستان

پیرزنــی کــه در ســرای ســالمندان زندگــی می کنــد بــه خانــه برمی گــردد تــا روزهــای پایانــی عمــرش را در خانــه اش و کنــار 
فرزندانــش کــه هــر کــدام گوشــه ای بــه زندگــی خــود مشــغولند بگذرانــد. گرمــی حضــور مــادر در خانــه، فرزنــدان را بــه دور هــم 

مشــاغل قابــل احــراز :
- ساخت فیلم کوتاه و بلند سینمایی

- ساخت فیلم مستند و داستانی
- تدوین و صدا گذاری

- ساخت تیزر تبلیغاتی و انونس های سینمایی

 معــرفی فیلم
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فیلم مادر علی حاتمی ایرانی  ترین فیلم تاریخ سینمای ایران 
است. ارزش نهادن به سنت هایی مثل جمع شدن خانواده در 
کنار همدیگر و ترغیب افراد به لذت  بردن در کنار خانواده و 

گذراندن وقت و زندگی با افراد خانواده، مفاهیمی هستند که از 
دنیای گذشته می  آیند و نوگرا و به روز نیستند، اما دست کم در 
فیلم های علی حاتمی این مفاهیم، شکلی مکارانه پیدا نمی  کنند 

و در پی فریفتن مردم نیستند. مادر فیلمی صمیمی و ساده 
است که از درونی انسانی بیرون آمده است؛ انسانی که البته 

تعلقاتی در تاریخ گذشته دارد.
از همان تیتراژ آغازین، فیلم شروع به ایجاد حس در درون 

تماشاگر می  کند. هر چه فیلم پیش می  رود این لحظه  های ناب 
حسی، بیش از پیش احساسات نوستالژیک تماشاگر ایرانی 
را بر می  انگیزاند. موسیقی پر حس فیلم، دارای روحی بسیار 
ایرانی است و به راحتی هر کسی که تعلقی به ایران داشته 

باشد را تحت تاثیر قرار می دهد. با وجود این که جریان مسجد 
گوهرشاد در این فیلم مطرح می  شود و لزوم آزادی پوشش که 
امروز جامعه   ما به خصوص برای آزادی پوشش زنان به آن نیاز 

مبرم دارد نیز در آن مطرح می  شود، اما در نهایت فیلم مادر 
علی حاتمی بسیار صمیمی  تر از آن است که سیاسی باشد. 
فیلم های علی حاتمی و به خصوص مادر، احساس راستی و 

یکرنگی به تماشاگر انتقال می  دهد و گویا هیچ هدف دیگری 
جز خود فیلم پشت آن نیست. حتی شخصیت الت و لومپنی 
که همیشه در فیلم های علی حاتمی وجود دارد هم در جهت 

خواسته   حکومت و ترغیب و تشویق لومپنیسم در جامعه   ایران 
نیست، بلکه شکلی بیش از حد واقع گرایانه و حتی چالش  برانگیز 

دارد.
صداگذاری خوب و دوبله   بی  نظیر فیلم، در کنار تصاویر دوست-
 داشتنی و فضای ایرانی فیلم، لحظاتی زیبا می سازد و در نتیجه 

فضایی نوستالژیک و حس  برانگیز در فیلم به وجود می  آید. 
بازیگران فیلم هم در تاریخ سینمای ایران کم نظیر هستند؛ از 
محمد علی کشاورز که یکی از بهترین بازیگران سینمای ایران 
است گرفته تا اکبر عبدی که او نیز یکی از تواناترین بازیگران 
سینمای ایران به حساب می  آید؛ بگذریم که در سال های اخیر 

نتوانسته است شخصیت و هویت هنرمندان خود را حفظ کند و 
در هر کار بی هویتی بازی کرده است.

فیلم مادر علی حاتمی در جایی که الزم است، به خوبی 
صحنه  ها را خالصه کرده است. برای نمونه، آوردن غالمرضا 

از تیمارستان، بدون هیچ دیالوگی، با چند نمای بسیار گیرا و 
حس  برانگیز به خوبی اجرا شده است. اما حس  برانگیزترین لحظه   
فیلم، لحظه   آمدن مادر به خانه است. در این صحنه تمام عناصر 

سینمایی، اعم از نگاه شگفت  انگیز محمد علی کشاورز، تدوین 
خوب، تصاویر گیرا، و شکل پرداخت کنش ها، از جمله نوع 

خاص در زدن مادر، همگی دست به دست یکدیگر می  دهند و 
به زیبایی در پوسته  ی موسیقی ناب ایرانی پیچیده می شوند و 

بهترین لحظه   فیلم را می  سازند. لحظه  ای که صدها بار می -
توان آن را دید و هر بار از آن لذت برد. لذتی که البته خارج از 
مرزهای این سرزمین، ممکن است چندان معنایی نداشته باشد.

یکی از ایرادات فیلم مادر علی حاتمی کاراکتر جالل است. که 
البته تارخ در آن دوره هنوز بازیگر بدی نشده بود، به خوبی 
نقش آن را ایفا کرده است. ایراد این کاراکتر، تناقضی بزرگ 

است که در او بعدی ایجاد نمی  کند و صرفا کاراکترش را 
بی  تکلیف و غیر ملموس جلوه می  دهد. چرا که تناقض موجود 

در کاراکتر جالل، تناقضی بنیادین است. او فردی شاعر مسلک 
است که البته در بانک کار می  کند و خانه  اش در یکی از بهترین 

برج های شهر است. مقدار شاعر مسلکی جالل، آن قدر زیاد 
است که انتظار زندگیِ درویش مسلکانه  تری از او در تماشاگر 
ایجاد می  شود و اصال داد و ستد و روابط پول  محور موجود در 

بانک، به هیچ رو با روحیه لطیف او جور در نمی  آید و هنگامی 
که این نارضایتی از شغل، در او دیده نمی  شود، کاراکتر، 

مقداری باورناپذیر می  شود. نکته   دیگر این است که فیلم مادر 
علی حاتمی چندان باورپذیر نیست، تعداد خل و چل  هایی 

هستند که در یک محله زندگی می  کنند و غالمرضا از همه   
آنان سالم  تر به نظر می  رسد. البته چون فضای این فیلم چندان 

به روز نیست و در گذشته  ای نسبتا ذهنی روی می  دهد، می -
توان این ایرادات را نادیده گرفت، اما به هر روی، اینها مواردی 

هستند که در دنیای رئال و واقعی فیلم به آسانی پذیرفته 
نمی  شوند.

محمد علی کشاورز بازیگر فیلم »مادر« در گفت وگویی درباره ی 
دالیل ماندگاری فیلم »مادر« گفته بود: »تا به امروز فیلم ها و 
سریال های زیادی با موضوع مادر ساخته شده است اما هیچ 

کدام مانند فیلم »مادر« علی حاتمی ماندگار نشده است، زیرا 
با توجه به اینکه علی حاتمی مادر خود را ندیده بود و خودش 

این غم را کشیده بود، می دانست که چگونه باید به این موضوع 
بپردازد. تا به امروز هیچ کارگردانی مانند علی حاتمی ندیدم و 
فکر نمی کنم دیگر در سینمای ایران کارگردانی مانند او بیاید. 
مرحوم حاتمی از نظر فرهنگ و ادب شاخص بود و فیلم هایی 

که ساخته است، خود گویای این مساله است.«

کشاورز همچنین اظهار کرده بود: » علی حاتمی زود از بین ما 
رفت اما فیلمی ساخت که در تمام طول تاریخ سینمای ایران 
ماندگار شد و با ساخت فیلم »مادر« خودش هم ماندگار شد.«

علی حاتمی در این فیلم که در سال 1۳۶۸ ساخت؛ به روایت 
مادری پرداخت که از سرای سالمندان به خانه می آید تا 

روزهای پایانی عمرش را در خانه اش و کنار فرزندانش بگذراند.

فیلم  سینمایی»مادر« در آن مقطع، هنرپیشه هایی را در کنار 
هم قرار داد که هرکدام در سال های بعد از هنرمندان طراز اول 
سینما و تئاتر ایران شدند؛ از اکبر عبدی در نقش غالمرضا که 

شاید بتوان گفت بعد از آن کمتر توانست چنین نقشی را تکرار 
کند تا محمدعلی کشاورز که نقش محمدابراهیم را بازی کرد و 

این روزها در بستر بیماری است.
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 معرفــی رشــته فیلمســازی در دانشــگاه جامع
علمــی کاربــردی واحد11

ــی  ــت های ــه فعالی ــینما ، مجموع ــت س ــازی در صنع فیلمس
اســت کــه بــه عنــوان یــک تخصــص حرفــه ای میتوانــد بســیار 
مــورد توجــه قــرار گیــرد.از ایــن رو تامیــن نیــروی انســانی در 
ســطح فیلمســازی بــا توجــه بــه توســعه صنعــت فیلم در کشــور 
احســاس مــی گــردد و در جهــت تامیــن چنیــن نیــازی برنامــه 
هــای اموزشــی رشــته فیلمســازی طراحــی و تدویــن مــی شــود 
و امیــد مــی رود بــا اجــرای ایــن دوره هــا نیازهــای بخــش فیلــم 

بــه ایــن قبیــل هنرمنــدان بــر طــرف گــردد.
دوره کاردانــی حــر فــه ای فیلمســازی بــه رشــته اطــالق مــی 
شــود کــه در ان دانشــجویان بــا یادگیــری مجموعــه ای از دانــش 
و مهــارت هــای پایــه بتواننــد امادگــی اجــرای وظیفــه ســاخت 

فیلــم را در صنعــت ســینما بــه خوبــی انجــام دهنــد.
بــا توجــه بــه اینکــه صنعــت فیلــم و اهمیــت و نقــش 
ــرح  ــاز مط ــک نی ــوان ی ــه عن ــینما ب ــت س ــازان در صنع فیلمس
ــن  ــن ای ــت متخصصی ــن و تربی ــن تامی ــا برای ــت بن ــده اس ش
حرفــه در راســتای نیــاز هــای صنعــت فیلمســازی اهمیــت دارد.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیالن :
الف- گزارش نویسی و مستند سازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطالعات
ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ- ســازماندهی و اداره کــردن افــراد تحــت سرپرســتی 

ــا ــوزش آنه وآم
ــی  ــتای بالندگ ــتمر در راس ــری مس ــوزی و یادگی ح- خودآم

شــغلی
خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د- رعایت اخالق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ر- تفکر نقادانه و اقتضایی

ز- خالقیت و نوآوری

مشاغل قابل احراز :

- ساخت فیلم کوتاه و بلند سینمایی

- ساخت فیلم مستند و داستانی

- تدوین و صدا گذاری

- ساخت تیزر تبلیغاتی و انونس های سینمایی

طول و ساختار دوره :
دوره کاردانــی فنــی مبتنــی بــر نظــام واحــدی و متشــکل از 
مجموعــه ای از دروس نظــری و مهارتــی اســت و بــا توجــه 
بــه قابلیــت هــا و مهــارت هــای مشــترک و حرفــه ای بــه 2 
بخــش »آمــوزش در مرکــز مجــری« و »آمــوزش در محیــط 
کار« تقســیم مــی شــود. مجمــوع واحــد هــای هــر دوره بیــن 
ــا 2100  ــاعات آن 1750 ت ــوع س ــد و مجم ــا 72 واح 68 ت
ــر 3  ــل 2 و حداکث ــول حداق ــه در ط ــد ک ــی باش ــاعت م س

ســال قابــل اجراســت.
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ــینما و ــی س ــته کارشناس ــی رش  معرف
ــی ــع علم ــگاه جام ــی در دانش  کارگردان

ــد11 ــردی واح کارب
ــای  ــی از دوره ه ــی یک ــه ای کارگردان ــی حرف دوره کارشناس
آمــوزش عالــی اســت کــه بــه منظــور آمــوزش و تربیــت 
نیــروی انســانی مــورد نیــاز در تولیــد برنامــه هــای تلویزیونــی 
و ســینمایی برنامــه ریــزی شــده اســت. هــدف از برنامــه 
ــر  ــروی تفک ــرورش نی ــی ، پ ــی کارگردان ــزی دوره کارشناس ری
خالقانــه دانشــجویان بــر اســاس بینــش اســالمی ، آگاهــی هــای 
تخصصــی و مهارتهــای آنهــا در زمینــه کارگردانــی برنامــه هــای 

ــت . ــتند( اس ــی ومس ــینمایی )نمایش ــی و س تلویزیون

دوره کارشناســی حرفــه ای کارگردانــی ، یکــی از دوره هــای 
ــن در  ــرورش متخصصی ــدف آن پ ــه ه ــی اســت ک ــوزش عال آم
زمینــه کارگردانــی تلویزیــون وســینما اســت تــا در ایــن زمینــه 
ی خــاص فنــی و هنــری ، بــه نیــاز روزافــزون جامعــه با نگرشــی 
حرفــه ای و هنــری پاســخگو باشــند. فــارغ التحصیــالن رشــته 
کارگردانــی قــادر خواهنــد بــود پــس از اتمــام تحصیــالت خــود 
ــا توجــه بــه زمینــه هــای تخصصــی  مشــغول بــه کار شــده و ب
ــور را در  ــاز کش ــورد نی ــات م ــی ، خدم ــتند در کارگردان و مس

زمینــه هنرهــای نمایشــی تامیــن نماینــد.

از آنجــا کــه جامعــه هنــری بــه منظــور تهیــه وپخــش برنامــه 
ــانی  ــروی انس ــد نی ــود نیازمن ــینمایی خ ــی وس ــای تلویزیون ه
ــا در  ــن نیروه ــوزش ای ــرورت آم ــت ، ض ــد اس ــر و کارآم متبح
چارچــوب نیازهــای هنرهــای نمایشــی احســاس مــی شــود. بــا 
توجــه بــه نیــاز اختصاصــی در بعضــی از مشــاغل مرتبــط و نبــود 
رشــته هــای تحصیلــی تامیــن کننــده ایــن نیازهــا در مجموعــه 
ــته  ــزی رش ــه ری ــت برنام ــی اس ــور ، بدیه ــی کش ــوزش عال آم
کارگردانــی و آمــوزش مهارتهــای الزم بــرای کارگردانــی برنامــه 
هــای مســتند و گزارشــی یــا کارگردانــی برنامــه هــای نمایشــی 
بــرای دانشــجویان اهمیــت مــی یابــد تــا فــارغ التحصیــالن ایــن 
رشــته ، بــا تعهــد و احســاس مســئولیت بــه جامعــه اســالمی ، 
زمینــه هــای تــازه ای در ارتقــا کیفیــت برنامــه هــای تولیــدی 
ــا  ــاز، تخصصهــای مرتبــط ب ــق خالقیــت هــای مــورد نی از طری

کارگردانــی فراهــم آورنــد.

بــا تمــام توجهــی کــه دنیــای پیشــرفته بــه ایــن امــر نشــان 
ــات  ــر تبلیغ ــه ام ــا را ب ــه ه ــی از هزین ــد ودرجــه باالی ــی ده م
اختصاصــی مــی دهــد ودر کشــورها بــا وجــود نیــاز حیاتــی بــه 
توســعه اقتصــادی ، ایــن امــر ناشــناخته و کــم اهمیــت شــمرده 

مــی شــود.

قابلیت ها و مهارت های مشترک فارغ التحصیالن :
الف- گزارش نویسی و مستند سازی

ب- ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت ها
پ- انجام کار گروهی

ت- طبقه بندی و پردازش اطالعات
ث- بهره گیری از رایانه

ج- برقراری ارتباط موثر در محیط کار
چ- ســازماندهی و اداره کــردن افــراد تحــت سرپرســتی و 

ــا ــوزش آنه آم
ــی  ــتای بالندگ ــتمر در راس ــری مس ــوزی و یادگی ح- خودآم

ــغلی ش
خ- ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی

د- رعایت اخالق حرفه ای و تنظیم رفتار سازمانی
ر- تفکر نقادانه و اقتضایی

ز- خالقیت و نوآوری
قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای فارغ التحصیالن :

ــش  ــری در نمای ــی تصوی ــانه شناس ــام نش ــری نظ ــه کارگی -ب
ــی تلویزیون

-هماهنگ سازی و فضا سازی تولید
-پژوهش ونگارش در تلویزیون

-ارزیابی و آموزش و پرورش در زمینه های کارگردانی
مشاغل قابل احراز :

- کارگردان برنامه های تلویزیونی
- کارگردان برنامه های سینمایی

- کارگردان برنامه های مستند و گزارش
- کارگردان برنامه های نمایش استودیویی

طول و ساختار دوره :
دوره کارشناســی حرفــه ای مبتنــی بــر نظــام واحــدی و 
متشــکل از مجموعــه ای از دروس نظــری و مهارتی اســت.

توجــه بهابلیــت هــا و مهارت ه باشــد 
کــه در طــول حداقــل 2 و حداکثــر 3 

ســال قابــل اجــرا اســت.



    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11تهران |   شماره33  | بهار 1400 | ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر|



|   ماهنامه کارآفرینی فرهنگ و هنر   |   شماره33  | بهار1400|    مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر واحد11 تهران

 سومین جشنواره هنرهای نمایــشی و بازیگری در دانشگاه
 جامع علمی و کاربردی واحد11 برگزار شد
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 سومین جشنواره هنرهای نمایــشی و بازیگری در دانشگاه
 جامع علمی و کاربردی واحد11 برگزار شد
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بیوگرافی زنده یاد جمشید مشایخی
جمشــید مشــایخی )۶ آذر 1۳1۳  1۳ فروردیــن 1۳۹۸( بازیگــر 

ایرانــی بــود.
مانــدگار  همایــش چهره هــای  دوره  برگزیــده ششــمین  وی 
ــی از  ــود.]۵[ یک ــر ب ــگ و هن ــک فرهن ــه ی ــان درج و دارای نش

ــت. ــام اوس ــه ن ــران ب ــاوران ته ــر خ ــاخانه های تئات تماش
جمشید مشایخی در سال 1۳1۳ در تهران متولد شد. او 

اصالتاً اهل شهرستان تنکابن در استان مازندران بود.وی دارای 
تحصیالت ناتمام در رشته تئاتر است. وی سال 1۳۳۶ به استخدام 

اداره تازه تأسیس هنرهای دراماتیک درآمد و به عنوان بازیگر 
کار خود را در برنامه نمایشی کانال سوم غیردولتی آغاز کرد، 

اولین فعالیت هنری وی بازی در تله تئاتر »بعد از سی سال« به 
کارگردانی علی نصیریان در سال 1۳۳۹ بوده است و با ایفای نقش 
در فیلم کوتاه »جلد مار« هژیر داریوش به همراه فخری خوروش 

جلوی دوربین رفت.او حتی به خاطر بازی سینمایی اش برای 
مدتی از کار تئاتر اخراج شد در واقع کار حرفه ای خود را از سال 
1۳4۹ به طور رسمی شروع کرد. بازی جمشید مشایخی در نقش 
انسان های بی رحم و همچنین نقش های تاریخی همچون »شازده 
احتجاب«،»کمال الملک« و رضا تفنگچی/خوشنویس در سریال 

»هزار دستان« نشانگر از توانایی بازیگری اوست. او در سال 
1۳۶۳، بابت بازی در دو فیلم گل های داوودی و کمال الملک، 

برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره فیلم 
فجر شد. از نمایش های مهم او بازی در نقش »بزرگ آقا« در 

نمایش میراث کاِر بهرام بیضایی در تاالر ۲۵ شهریور در آذر ماه 
1۳4۶ بود.

مشایخی در سال ۹۳ به عنوان سفیر سالمت چشم و بینایی و 
در سال ۹4 به عنوان سفیر سالمت از سوی وزارت بهداشت و 
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران معرفی و به وی تندیس 

سالمت اهدا شد.
جمشید مشایخی از سال 1۳۹۵ با بیماری گوارشی دست و 

پنجه نرم می کرد تا سرانجام پس از تحمل یک دوره این بیماری 
در 1۳ فروردین 1۳۹۸ در سن ۸4 سالگی در بیمارستان عرفان 
درگذشت.پیکر وی در 1۷ فروردین 1۳۹۸ از مقابل تاالر وحدت 
تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا، قطعه: ۸۸ ردیف: 40 

مکرر شماره: 4۲ به خاک سپرده شد. در مراسم تشییع پیکر 
او، هنرمندانی همچون علی نصیریان، ایرج راد و حمیدرضا 

نوربخش سخنرانی کردند.چهار روز پس از درگذشت جمشید 
مشایخی و در تاریخ 1۸ فروردین؛ شورای شهر تهران با تصویب 

فوریتی نام خیابان »ج« واقع در محل زندگی مشایخی را به 
نام وی تغییر داد.مراسم رونمایی از سردیس و پالک خیابان او 
در 1۳ اردیبهشت 1۳۹۸ انجام شد. حسن روحانی در صفحه 

اینستاگرام خود مرگ او را تسلیت گفت و اعالم کرد امروز یکی 
از پیشکسوتان بی بدیل را از دست دادیم.
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نورپردازی در سینما

نور طبیعی
نورپردازی کلیدی

HIGH KEY نورپردازی
Low Key نورپردازی
FILL نور پُر کننده

Sidelight  نور جانبی
Frontal Lighting  نور از جلو

Backlighting نور از پشت سر
Underlighting نور از پایین

 Top Lighting نور از باال
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