
 سررسید سینمایی

 گالری تصاویر سررسید سینمایی

 شنایی دیرینه ای دارندهای نمایشی اهنر هنر سینما که به عنوان هنر هفتم شناخته میشود از دیرباز در بین ایرانیان که با

 بسیار سریع توانست رشد کند و محبوبیت ویژه ای در بین مردم داشته باشد

 البته این هنر نیز مانند بسیاری از موارد دیگر از اروپا به ایران وارد شد و طبق نظر

 شمسی و آشنا شدن او با پدیده سینما۱۲۷۹شاه قاجار به اروپا در سال شناسان مسافرت مظفرالدین تاریخ

باعث جذب شدن او با این پدیده گشت و بالفاصله دستور استفاده و خرید آن را داد و به عنوان سوغات به ایران آورد و ادامه 

 ... ماجرای

 این شاید بخش کوچکی از تاریخ بزرگ آغاز سینما در ایران بود

 آن را تدارک دیده است بخوانید مجموعه تکسیز سینمایی که سررسید شما میتوانید مطالب جامع تر را در

 دوستان به آن عالقه مند هستند نیز در این سررسید گنجانده شده است سینما البته موضوعات مختلف دیگری که

https://taksiz.org/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%aa-%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d8%ae%d9%88%d8%af%da%a9%d8%a7%d8%b1%d9%88-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%b3/
https://taksiz.org/%d8%aa%d8%b9%d8%b7%db%8c%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d8%b1%d8%b3%d9%85%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d9%84-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%db%8c/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%db%8c%d8%b1-%db%8c%da%a9%d8%b1%d9%88%d8%b2%d9%82%d8%b7%d8%b9%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1%db%8c%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c%d8%ac%db%8c/
http://yon.ir/ZTrUN
http://yon.ir/ZTrUN
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-98-pc67/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b1%d9%88%d9%85%db%8c%d8%b2%db%8c-%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2-98-pc67/


 

 سررسید سینمایی

 شما میتوانید به طور خالصه زندگی هنرمندان ماندگار سینمایی ایران را مورد مطالعه قرار دهید

 دیالوگ های ماندگار بر پرده نقره ای که به یادگار مانده است را بخوانید و لذت ببرید

 عکس های از بزرگان سینما در سکانس های برتر فیلم های ماندگار را داشته باشید

 های اروپایی و امریکایی را بدانید فستیوال اطالعات سینمایی اعم از واژه ها ، جشنواره ها ،

 و یا حتی بازی شما تاثیر گذار باشد فیلم مطالب مهمی که کارشناسان بزرگ جهان آموزش داده اند و میتواند در شناخت

https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-98/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-98/
https://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_(2009_film)
https://en.wikipedia.org/wiki/Calendar_(2009_film)
https://taksiz.org/wp-content/uploads/2018/09/Sy.png


 روزهای تولد و آثار بزرگ بازیگران محبوب و سرشناس را بدانید و بشناسید

 این مجموعه میتواند اثار مربوط به سینمایی جهان را نیز در خود داشته باشد

 وان تقدیر یا یادواره منتشر کنیدتر کنید و آن را مخصوص یک فرد سرشناس به عن سفارشی و یا حتی آن را

 را خوشحال کند سینما مجموعه ای از آثار شخصی که هم میتواند دوست داران

 تر گرددو هم شناخت انان نسبت به بازیگران موفق سینما بیش

www.taksiz.org 
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https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81/
https://taksiz.org/product/%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%db%8c-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1%d8%b3-%d8%b3%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c%d8%af-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-%d9%85%d9%88%d9%81/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-98/
https://taksiz.org/product/%d8%aa%d9%82%d9%88%db%8c%d9%85-%d8%b7%d8%a8%db%8c%d8%b9%d8%aa-98/
https://www.taksiz.org/

