
جدول پخش آثار شرکت کننده در دومین جشنوارٔه تولیدات محتوا محور سدید

کد عنوان مدت کد عنوان مدت کد عنوان مدت کد عنوان مدت

282 15 375 تاریخچه و بررسی ابعاد تشکیل حزب بعث 13 453 رویاهای ملکه امواج – انگلستان و تلویزیون 24

---

392 مکاتب دادائیسم و سورئالیسم 13 285 مکاتب 15 267 داستان نادر 30

259 سبک فیلم سازی شهید آوینی 20 278 موسیقی سرخپوستی 12 269 به اسم ملی گرایی، به رسم دیکتاتوری 19

338 سینمای پست مدرن 10 229 فیلم بلید رانر 15 297 ساواک 8

448 بهائیت و تلویزیون ملی 19 804 جنگ های داخلی اسپانیا 42 291 29

341 مستند قافلٔه عشق 23 817 15 314 کلیپ کتاب قلعٔه حیوانات 8

816 بررسی مستند اورشلیم 29 352 تاریخ در مورد رضاخان چه می گوید؟ 10 ---

312 مرگ بکتاش 15 294 به روایت خودشان 100 361 آمریکا و ترسیم چهره هژمونیک در سینِما 20

---

427 18 290 انسان رسانه 18 396 مرد رسانه 13

335 فمینیسم 10

---

408 زیر ژانرهای گیم 9

434 وقایع پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ 12 232 60 ژانر تاریخی در سینما

400 فضای حاکم بر آموزش و پرورش در زمان پهلوی دوم 15 316 امپراطوری بر باد رفته 9

379 مصر باستان و خدایانش 7 317 نماِز آیهٔ  اربعین 8

371 احزاب پهلوی 17
---

307 قضا در سایٔه قضاوت در سینما 32

253 عصیان فناورانه 71 346 کلوپ روتاری های ایران 12 271 زندگینامٔه شهيد سید مرتضی آوینی 10

---

800 سانسور در زمان پهلوی اول 8 445 به جستجوی طرح کلی و الگوهای متعالی برای گیم 15 802 جنگ ظفار؛ مدافعان شرر 35

810 دخان و سینمای هالیوود 41 308 ژانر وحشت 11 406 ژانر فانتزی در انیمه 9

---

321 سبک فیلم سازی مارتین اسکورسیزی 10 411 اساطیر یونان باستان 11

326 چارلز دیکنز و رمان دیوید کاپرفیلد 5 815 تحلیل فیلم دانکرک 8

364 رئالیسم ادبی روسیه؛ عصر طالیی 14 355 فلپرز 16

334 5 358 فراماسون ها و نمایش 12

803 اهمیت روایت در بازی ها و نحؤه طراحی آنها 27 381 شرحی بر کتاب سینوهه 9

412 کمال الملک 5 350 سمبولیسم دینی 10

404 جنبش های دانشجویی خارج از کشور 13 ---

391 یهود، صهیونیسم و سینما 18 369 موسیقی راک 11 391 یهود، صهیونیسم و سینما 18 369 موسیقی راک 11

286 سلبریتی 34 446 اوانس اوهانیانس 6 286 سلبریتی 34 446 اوانس اوهانیانس 6

450 38 328 سازمان چریک های فدایی خلق ایران 10 450 38 328 سازمان چریک های فدایی خلق ایران 10

235 جریان شناسی مادی گرایی در تاریخ 49 324 شکل گیری گروه جنگل 7 235 جریان شناسی مادی گرایی در تاریخ 49 324 شکل گیری گروه جنگل 7

---

305 بررسی ژانر سیاسی در سینمای ایران 16

---

305 بررسی ژانر سیاسی در سینمای ایران 16

296 9 296 9

397 غائلٔه آذربایجان 17 397 غائلٔه آذربایجان 17

808 حزب توده؛ پیشروی عقب روها 35 808 حزب توده؛ پیشروی عقب روها 35

354 10 معرفی کتاب انفطار صورت شهید آوینی 354 10 معرفی کتاب انفطار صورت شهید آوینی

309 مدرنیسم 10 283 نادرترین سردار 33 309 مدرنیسم 10 283 نادرترین سردار 33

809 فرود 36 451 مدیریت اپوزیشن دهٔه ۶۰ آمریکا 9 809 فرود 36 451 مدیریت اپوزیشن دهٔه ۶۰ آمریکا 9

422 30 244 روایت طرح 32 422 30 244 روایت طرح 32

301 بدون شلیک گلوله 40 365 تحلیل مستند آنها نباید پیر شوند 8 301 بدون شلیک گلوله 40 365 تحلیل مستند آنها نباید پیر شوند 8

299 اربعین؛ تجلّی تکریم انسانیت 8 293 12 299 اربعین؛ تجلّی تکریم انسانیت 8 293 12

---
319 به مأموریت آمده ایم 8

---
319 به مأموریت آمده ایم 8

257 َشلوک 15 257 َشلوک 15

۱۸-۲۰ ۱۶-۱۸ ۱۴-۱۶ ۱۱-۱۳

طبل توخالی )روایتی کوتاه از حیات ادبی رضا براهنی(

یک شنبه
 تیرماه۵

(۱صراط )

مستند دینی - آرای دانشمندان

دوشنبه
 تیرماه۶

 خرداد۱۵وقایع پس از قیام 

سه شنبه
 تیرماه۷

پیروان حضرت مسیح )ویژٔه اربعین(

چهارشنبه
 تیرماه۸

حجاب و پرتوهائی از وجود )س( حجاب و پرتوهائی از وجود )س(

 ایران۳۰سینمای دهٔه  ایران۳۰سینمای دهٔه 

پنج شنبه
 تیرماه۹

سیاست اسکان اجباری عشایر )تخته قاپو( سیاست اسکان اجباری عشایر )تخته قاپو(

(۲صراط ) (۲صراط )

 مراجعه کنید.sadidfest.irجهت مشاهده اطالعات آثار و شرکت در نظرسنجی به سایت 


