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 به نام خدا

 

    فدائینام خانوادگی:    مجیدنام :  

 ایمیل:

Fadaei51@gmail.com 
m.fadaei@aui.ac.ir 

 

 وب سایت:

www. majidfadaei.ir 

 سوابق تحصیلی:

  1377-لیسانس سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر تهران   •

  1384 -فوق لیسانس سینما از دانشکده هنرهای دراماتیک دانشگاه هنر تهران •

  2014-با گرایش سینما از دانشگاه یو ام  Visual Arts یدکترا •

 :شغل

 دانشگاه هنر اصفهان دانشکده هنرهای تجسمی استادیار  •

 :لیت های دانشگاهیمسئو

ن رشته در )ای 1397-1395رشته آهنگسازی در دانشگاه هنر اصفهان  ل راه اندازهمسئونماینده تام االختیار رئیس دانشگاه و  •

 راه اندازی شد( 1397سال 

 1396-1394مدیر گروه رشته گرافیک  •

 1397-1396مدیرگروه رشته عکاسی •

             1397  از ریاست جمهوری معاونت پژوهشی کارگروه هنر و معماری صندوق حمایت از پژوهشگران و فنآوران کشورعضو  •

شااد  نماینده تفاهمنامه همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی  دانشگاه هنر اصفهان و سازمان سینمایی • وزارت فرهنگ و ار

 1397از  اسالمی

 1399تا سال  1397  ازتکمیلی دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان شورای تحصیالت عضو حقیقی  •

 1394مشاور انجمن علمی دانشجویان از  •

 

 فعالیت های پژوهشی: -1

 پژوهشی طرحالف: 

mailto:Fadaei51@gmail.com
mailto:m.fadaei@aui.ac.ir
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 سال سفارش نام پژوهش ردیف

 1401 دانشگاه هنر اصفهان بررسی ویژگی ها و عملکرد بافت در سینما و عکاسی 1

سیاست های سینمای کشور از ابتدای انقالب تا سال بررسی  2

1390 
 صندوق حمایت از پژوهشگران

 ریاست جمهوری

1399 

معاونت توسعه فن آوری و  راهکارهای ارتقای تعامل دانشگاه و سینما 3

 مطاالت سینمایی
1397 

 1396 دانشگاه هنر اصفهان پرده خوانی هنر قصه گوی تصویری ایران 4

 1393 حوزه هنری سینمای سیار در ایران 5

 1386 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مستند سازی سه سالن سینمای تاریخی کرمانپژوهش  6

 

 پژوهشی-مقاالت علمی  -ب

 سال نوع مقاله نشریه عنوان ردیف

 ملی سینمای محوریت با ایران در سینمایی سیاستهای مطالعه 1

(1358-1392) 

سیاستگذاری 

 عمومی

 1400 علمی پژوهشی

پژوهش های  اقتباس شیوه های روایتی هنر سنتی پرده خوانی در فیلم کوتاه  2

 کاربردی

 1400 همایش ملی

تئاتر و ارتباط  شیوه های بازیگری در هنر قصه گوی تصویری پرده خوانی 3

 فرهنگی

 1400 همایش ملی

 1399 علمی پژوهشی ادب حماسی خوانی پرده تصویری گوی قصه هنر در حماسی های جنبه بررسی 4

 رهگذر از ایران در انگلیس و شوروی استعماری رویکردهای بررسی 5

 سیار سینمای

دوفصلنامه دین و 

 سیاست فرهنگی
 1398 علمی پژوهشی

 -فرهنگ مطالعات ایران در آمریکا سیار سینمای فعالیت بررسی 6

 ارتباطات
 1397 علمی پژوهشی

 هنر شناسی جامعه ایران سینمای در روشنفکر بازنمایی 7

 ادبیات و

  علمی پژوهشی

1395 

 

 فن آوری و پژوهشیفعالیت -ت

 عنوان طرح ردیف

 

 سال سازمان سمت

 سالن های متحرک نمایش فیلم )سینماهای اتوبوسی(ساخت  1

                              mobilecinema.ir وب سایت طرح:

                                              

استاد خبره و ارایه 

 دهنده طرح

 بنیاد نخبگان

طرح شهید احمدی 

 روشن

1398-

1399 
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 (کتابآثار تالیفی ) -ث

 عنوان ردیف

 

 سال شابک ناشر

 1400 978-622-6391-02-7 فراهستی (سینمایی ایرانسودای سیمرغ )پژوهشی در سیاست های  1

 1399 978-622-6391-02-3 اسپانه تاریخ سینمای سیار در ایران 2

 هنرهای تصویری 3

 (تصویری هنرهای هنری  دفاتر با آشنایی)

کجاوه 

 سخن
3-7-96173-622-978 1398 

 1376 978-600-93428-7-7 لمپا (فیلمنامه بلند انیمیشن )« پدر و پسر» 4

 1391 978-600-6841-140-4 گرا  (مجموعه فیلمنامه -) فیلمنامه کوتاه انیمیشن« حماسه ققنوس» 5

7-1-79-905-600-978 خوانش (مجموعه فیلمنامه  -) فیلمنامه کوتاه «روح انگیز سامی نژاد» 6  1387 

 1388  پاروز  (کمیک استریپ)»افسانه هفتواد«  7

 1387 978-600-90579-0-0 خوانش (سینمایی »فرامرز« )فیلمنامه بلند 8

 

 

 

 :فرهنگی و هنری مسئولیتها و فعالیت ها: 2

 سال مسوولیت ردیف

 1381 (10630038474)شماره ملی ل و مدیر آموزش موسسه و آموزشگاه سینمایی و انیمیشن پاروزمدیر مسئو 1

 1382 قائم مقام انجمن صنفی موسسات سینمایی و ویدیویی کرمان  2

 1386  بنیان گذار، مدیر گروه و مدرس رشته سینما و انیمیشن در هنرستان هنرهای زیبای پسران کرمان 3

 1385   ارشاد اسالمی استان کرمانفرهنگ وسینمایی مدیر کل  مشاورکارشناس و 4

 1395-1394 یازدهمین  جشن روز ملی سینما در کرماندبیر دهمین و  5

 1383از سال  درسطح استان و کشور داور چندین جشنواره فیلم ، عکس و انیمیشن  6

 1396-1393 موسسه پاروز  -عضو انجمن صنفی موسسات و شرکت های سینمایی ایران )آیفیک( 7

 1394-1390  معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری استان کرمان 8

 1400 دبیر جشنواره ملی فیلم کرمان 9

  1401-1400 اصفهان مستند رئبس هیئت مدیره خانه سینمای 10

 1401 پژوهشگر برتر دانشکده هنرهای تجسمی دانشگاه هنر اصفهان  11
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 انیمیشن( وهنری فیلمنامه، فیلم آثار) : فعالیت های هنری3

 فیلم: -الف

 (70تا سال  1364میلیمتری )از سال  8

 

 

 

 

 

 

 (1375تا  1367میلیمتری )از  16

 سال تهیه شده عنوان ردیف

 1367 اداره کل پشتیبانی و تولید وزارت ارشاد حصار 1

 1371 اداره کل پشتیبانی و تولید وزارت ارشاد نقش قالی 2

 1377 مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی روح انگیز سامی نژاد 3

 1378 ی کرمانصدا و سیما یک روز تعطیل )فیلمبردار( 4

 1378 کرمانسیمای صدا و  چوپان کوچک )فیلمبردار( 5

 1375 صدا و سیمای کرمان )کارگردان و تهیه کننده( 78نارپ  6

 

 انیمیشن:3-2

 سال تهیه شده عنوان ردیف

 کانون پرورش کودکان ونوجوانان( -1364)   کوپن 1

 انجمن سینمای جوان کرمان( -1365)  اعتماد 2

 انجمن سینمای جوان کرمان  ( -1366)   نقش قالی 3

 شخصی ( -1367)  خرمشهر شهر سوخته 4

 شخصی  ( -1368)  تصویر 5

 شخصی(   -1369)  زهر 6

 شخصی(    -1370)   کوچه 7

 سال تهیه شده عنوان ردیف

 1379 صداوسیمای مرکز کرمان قالیچه جادویی 1

 1382 صداوسیمای مرکز کرمان دوستی 2
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 :دیجیتال -ویدئویی  -4-2

 سال تهیه شده عنوان ردیف

 1375 شخصی مستند اسپند 1

 1377 قسمت 10 مستند داستانی آن روزها 2

صداوسیمای مرکز  مستند داستانی نقطه عطف 3

 کرمان
1378 

 1382 استانداری کرمان کرمان 4

 1386 اداره ارشاد اسالمی کرمان  موزه هنرهای معاصر صنعتی کرمان  5

مجموعه فیلمهای آموزشی و تبلیغاتی برای ارگانها و  6

 موسسات خصوصی

-1381 یونیسف

1387 

 1387 حوزه هنری کرمان مادر شهید 7

 1389 شبکه کرمان پیشینه عکاسی در کرمان 8

 1389 سیمای استانها حسن خان شاهرخی 9

 1390 سیمای استانها تقویم ستاره ای 10

 1391 شبکه کرمان هژبر کرمانی 11

 حاصل عمر 12

 

 1392 شبکه کرمان

 1394 شبکه کرمان ایرج یزدانپناه 13

 1397 موسسه پاروز سید جفری ماهان 14

شورای سالمت صداوسیما، وزارت  مجموعه کلیپهای آموزشی 3

 یونیسفبهداشت، 
1383 

 1383 مرکز گسترش سینمای مستند تجربی چپق 4

 1382 صداوسیمای مرکز کرمان  مجموعه اعتیاد 5

 1385 صداوسیمای مرکز کرمان قسمتی داستانهای دینی    9مجموعه  6

 1386 حوزه هنری کرمان باغ داران 7

8 X 1386 حوزه هنری کرمان اکس 

 ناتمام فرهنگ و ارشاد اسالمی کرماناداره کل  مسافر عاشق 9

 مجوز ساخت موسسه پاروز "پدر و پسر "انیمیشن بلند  10
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 قصه گوی مردم 15

 

 1398 موسسه پاروز

 ارادت )میراث ملموس(طعم  16

 

 1398 صدا و سیمای یزد

در حال  مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی افسانه تریاک 17

 تولید

 

 جوایز و حضور بین المللی

 

 "نقش قالی "داستانی  -میلیمتری مستند 8فیلم  -1

 1988 ایتالیادر جشنواره یونیکا  "نقش قالی "میلی متری برای فیلم  8مقام اول فیلم مستند 
 

 روح انگیز سامی نژاد "داستانی  -میلیتری مستند  16فیلم  -2

 2004 جشنواره بین المللی فیلم یاری سوئد
 2004 ابوظبی "امارات "جشنواره بین المللی فیلم 

 2003 آلمان "بازنگری سینمای ایران "جشنواره فیلم 

 2003 فرانسه "اوری "جشنواره بین المللی فیلم زنان 

 

 

 "چپق "انیمیشن فیلم  -3

 2006 کشور تاجیکستان "دیدار "جشنواره بین المللی فیلم 
 2006 رومانی "انیمست "جشنواره بین المللی انیمیشن 

 2005 ایتالیا "کارتون کلوب"جشنواره بین المللی 

 

 مستند سینمایی " سید جفر ماهان" فیلم  -4

 مرز آمریکادیپلم جشنواره فیلم مستند های بدون 

 Docs Without Borders Film Festival 

 
2019 
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 جوایز ملی

 

 سال عنوان ردیف
 1390 رششمین جشنواره ایثااز "حماسه ققنوس " مقام دوم فیلمنامه کوتاه انیمیشن 1

 1389 از جشنواره دفاع مقدس   "به نام پسر "دیپلم و اثر برگزیده برای فیلمنامه بلند  2

 1389 خراسان جنوبی مقام اول فیلمنامه کوتاه جشنواره فیلمنامه نویسی  3

 1386 انیمیشن در پانزدهمین جشنواره تولیدات صداوسیما گی مقام اول بهترین تهیه کننده 4

 1382 دیپلم افتخار به خاطر فیلم »روح انگیز سامی نژاد« در جشنواره جامع دانشگاه هنر تهران 5

 1382 فیلمنامه بلند به فیلمنامه »فرامرز« در جشنواره جامع دانشگاه هنر تهرانبهترین  6

 

 

 جوایز استانی

 

 سال عنوان ردیف
 1389 کرمان "موزه معاصر صنعتی کرمان "جایزه بهترین فیلم مستند برای فیلم  1

 1388 "اکس "جایزه بهترین فیلم انیمیشن برای فیلم  2

 1388 "موزه هنرهای معاصر کرمان "مستند برای فیلم جایزه بهترین فیلم  3

 1385 رتبه اول کار آفرین نوپا در زمینه انیمیشن 4

 1384 "چپق"جایزه بهترین فیلم انیمیشنبرای فیلم  5

 1380 "روح انگیز سامی نژاد "جایزه بهترین فیلم بخش ویژه به فیلم 6

 1369 کرمان -م.م( 16دیپلم افتخار برای فیلم »حصار« ) 7

 1368 مقام اول بهترین فیلم برداری به خاطر فیلم »تصویر« ا کرمان 8

 1367 مقام اول بهترین فیلم مستند به خاطر فیلم »نقش قالی« ا در کرمان 9

 1366 مقام سوم کارگردانی به خاطر فیلم »اعتماد« ا کرمان 10

 

 

 


