
49برنامه های جشنواره دانشجویی فجر  

 هکبى  تبرید هسئَل ّوبٌّگی ػٌَاى بزًبهِ رزیف

 زّکسُ الوپیک بْوي 12الی  11 کبًَى صٌبیغ زستی ًوبیشگبُ آثبر ٌّزی ٍ زستبٍرزّبی اًقالة 1

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 11الی  1 کبًَى صٌبیغ زستی هسببقِ طزاحی پَستز ٍ رٍسًبهِ بب هَضَع اًقالة 1

 پَستز زر توبهی زاًشکسُ ّب ٍ ًوبٌّگ بْوي 11الی  11 کتبة ٍ کتبة ذَاًی هؼزفی کتبة ّبی بب هَضَع  اًقالة  3

هسببقِ کتببرَاًی کتبة ّبی اسوبػیل ، ًقشبٌساى ، فصل کبَتزّب  4

 5ٍ هزز سلَل شوبرُ 

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 19الی  3 کتبة ٍ کتببرَاًی

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 16الی  12 کتببرَاًیکتبة ٍ  ّبیکَ اًقالة 5

 حسیٌیِ جوبراى  بْوي 12 کتبة ٍ کتببرَاًی حسیٌیِ جوبراى ،بیت اهبم ذویٌی )رُ( ٍ ًگبرستبى  ببسزیس اس 6

 هَسُ گزافیک  بْوي 19 کبًَى کتببرَاًی هَسُ گزافیک ایزاىببسزیس اس  7

  بْوي 17الی  6 کبًَى کتببرَاًی اسالهیهسببقِ کتببرَاًی الکتزًٍیک بب هَضَع اًقالة  8

تحلیل ٍ بزرسی قطؼبت ٍ سزٍزّبی هلی ایزاى زر یک قزى  9

 آٌّگسبس( یک ٍ هلی شبػز یک ، ذَاًٌسُ یک حضَر گذشتِ)بب

 زاًشکسُ هسیزیت ٍ حسببساری  بْوي 12 گزٍُ هَسیقی 

 ذَاّزاىبْوي ٍیژُ  11 کبًَى گززشگزی ببسزیس اس هَسُ ػبزت ٍ شْیس چوزاى 12

 بْوي ٍیژُ بزازراى 13

 هَسُ ػبزت  ٍ ذبًِ هَسُ شْیس چوزاى 

کبًَى گززشگزی بب  ببسزیس اس کبخ هَسُ سؼسآببز 11

 ّوکبری ارزٍّبی فزٌّگی

 بْوي ٍیژُ ذَاّزاى  17

 بْوي ٍیژُ بزازراى  18

 کبخ هَسُ سؼسآببز

 زیسار بب هزاجغ ػظبم تقلیس ٍ، حضزت هؼصَهِ حزم هطْز سیبرت  11

 تبریری اهبم ذویٌی   بیت ببسزیس اس

 

 بْوي  14 کبًَى گززشگزی 

 

 قن

ر زر هزقس هطْز اهبم تجسیس هیثبق بب آرهبى ّبی اًقالة )حضَ 13

 ذویٌی )رُ((

کبًَى گززشگزی بب 

 ّوکبری ارزٍّبی فزٌّگی

 حزم هطْز اهبم ذویٌی )رُ( بْوي  11

ببسزیس اس شْزک سیٌوبی غشالی ٍ پشت صحٌِ ی هؼوبی شبُ بب  14

 حضَر ػَاهل 

 بْوي ٍیژُ ذَاّزاى  12 فیلن ٍ ػکس 

 بْوي ٍیژُ بزازراى  11

 شْزک سیٌوبی غشالی

 کلیِ زاًشکسُ ّب بْوي 12الی  12 فیلن ٍ ػکس ارائِ بلیط فیلن ّبی جشٌَارُ فجز بب ّفتبز زرصس ترفیف 15

 هسیزیت -حقَق  –ازبیبت  بْوي 12الی  11 فیلن ٍ ػکس بزتز تبرید سیٌوبی ایزاى زر زُ رٍس اکزاى فیلن ّبی 16

 ازبیبت بْوي 18 فیلن ٍ ػکس  کزسی تحلیل سیٌوبی بؼس اس اًقالة 17

 هسیزیت بْوي 19 فیلن ٍ ػکس تحلیل فیلن کیویب بب حضَر ػَاهل 18

 الوپیکزّکسُ  بْوي 12الی  11 فیلن ٍ ػکس گبلزی ػکس 19

 ازبیبت  بْوي 17 فیلن ٍ ػکس رًٍوبیی اس هستٌس شْیس رفیؼی بب حضَر ذبًَازُ شْیس  12

 توبم زاًشکسُ ّب بْوي 19الی  11 فیلن ٍ ػکس  آساز تصَیزی بب هَضَع اًقالة اسالهی  تزیبَى 11

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 19الی  12 فیلن ٍ ػکس  هسببقِ ػکس اس زستبٍرزّبی اًقالة اس ًگبُ هي 11

 زّکسُ الوپیک بْوي 11الی  17 ذیزیِ ببسارچِ ذیزیِ 13

 آسبیشگبُ جبًببساى بْوي 14 ذیزیِ ببسزیس اس آسبیشگبُ جبًببساى 14

 زّکسُ الوپیک بْوي 11 ذیزیِ غببر رٍبی  هشار شْسا 15

 ذَابگبُ ّبتوبهی  بْوي   11 اذالق ٍ هؼٌَیت ببًگ اهلل اکبز زر ذَابگبُ هطْزی 16

  زر زِّ هببرک فجز اذالق ٍ هؼٌَیت زیسار بب چٌس تي اس ذبًَازُ ی هؼظن شْسا زاًشگبُ ػالهِ طببطببئی 17

 زّکسُ الوپیک بْوي 19 کبًَى ّبی فزٌّگی بب هَضَع اًقالة تئبتز هجسوِ 18

 زّکسُ الوپیک بْوي 12 کبًَى ّبی فزٌّگی بب هَضَع اًقالة ًوبیش ذیبببًی 19

 زّکسُ الوپیک  12الی  17 کبًَى گززشگزی (land artتصَیزسبسی رٍی سهیي) 32

 زّکسُ الوپیک بْوي 12الی  11 گَیٌسگی ٍ اجزا رازیَ اًقالة 31

 زاًشکسُ حقَق ٍ ػلَم سیبسی بْوي 11 گَیٌسگی ٍ اجزا ٍصیت ًبهِ ذَاًی 31

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 12الی  12 گَیٌسگی ٍ اجزا اس ذبًَازُ زاًشجَیبى هسببقِ ذبطزُ گَیی  33
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 زاًشکسُ حقَق ٍ ػلَم سیبسی بْوي 11 گَیٌسگی ٍ اجزا زٍبلِ اًیویشي ایزاًی) کلیپ( 34

 زاًشکسُ حقَق ٍ ػلَم سیبسی بْوي 11 گَیٌسگی ٍ اجزا ًوبیش ًبهِ ذَاًی 35

آسازی ٍ  –هسببقِ شؼز اًقالة بب هَضَػبت هببرسُ بب استبساز  36

 استقالل

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 12الی  11 ٍ ازةشؼز 

آسازی ٍ  –هسببقِ زاستبى اًقالة بب هَضَػبت هببرسُ بب استبساز  37

 استقالل

 توبهی زاًشکسُ ّب بْوي 12الی  11 شؼز ٍ ازة

 زاًشکسُ ازبیبت   بْوي 19 شؼز ٍ ازة کزسی آساز اًسیشی بب هَضَع ًقس شؼز بؼس اس اًقالة 38

 زاًشکسُ هسیزیت بْوي 12 شؼز ٍ ازة اًقالة بِ ّوزاُ تحلیل شؼز اًقالةهحفل شؼز  39

 زاًشکسُ ازبیبت  بْوي 19 کبًَى تئبتز ًوبیش تئبتز ارببة  42

 زاًشکسُ ازبیبت بْوي 15 کبًَى تئبتز  ًوبیش تئبتز ذال 41

 زاًشکسُ حقَق ٍ ػلَم سیبسی بْوي 11 کبًَى ّبی فزٌّگی اذتتبهیِ جشٌَارُ فجز زاًشجَیی ٍ جشي بشرگ اًقالة 41

 هسیزّبی راّپیوبیی بْوي 11 کبًَى ّبی فزٌّگی بْوي 11حضَر زر راّپیوبیی بشرگ  43

 


