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ظا با  أتیه یونیزی  تلو ییویظان داتیفراخوان تول نیمشععععر نظ ندر ناظن ن م یمانیجامعه ا

 .دیمعاظف   شبکه افق برگزاظ نما ویمشاظکت ظان

 یبندآثاظ، سطح یبا هدف گرنآ ظ «أتیه یری  تصو یصوت داتیفراخوان تول»ن ظه  نینخست

ندان برگزاظ گرن هی  ته قاء  نیفراخوان نظ ن م نی. ادیبانک اطالعات هنرم با هدف اظت ن ظه؛ 

شوظا یهاأتیه یهایساز  برنامه داتیتول سانه مل ییعا سب، به ییاظائه الگو ،ینظ ظ ظ ز   منا

 .گرننیبرگزاظ م یتراز انقالب اسالم أتیه یینظ جهت بازنما ینین یها  اظزش ازهایمنطبق با ن
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 نفراخوا یهابخش

 

 یونیزیتلو 

 یونیزیتلو زظینظ قالب ت أتیه یظساناطالع 

 (کلیپ) نماهنگنظ قالب  یخانوانگ أتیه 

 موضوع کر نا تینظ قالب مستند با ا لو أتی  اقدامات ه هاتیفعال گزاظش 

 

 ییویراد 

 ییوینظ قالب آنونس ظان أتیه یظساناطالع 

 خانوانه نظ قالب پانکست أتیه   

 موضوع کر نا تیبا ا لو ییوینظ قالب گزاظش کوتاه ظان أتیه یاجتماع خدمات 
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 دگانیبرگز زیجوا

 

 یونیزیتلو بخش 

 یونیزیتلو زظیت دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ 30.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه

 ربه کاظگرنان اث الیظ 10.000.000

 یونیزیتلو پیبخش نماهنگ   کل دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ 30.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه

  به کاظگرنان اثر الیظ 10.000.000

 یونیزیبخش مستند تلو دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ 50.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه

  به کاظگرنان اثر الیظ 30.000.000
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 ییویظان بخش 

 

 ییویبخش آنونس ظان دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ 20.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه 

  به کاظگرنان اثر الیظ 5.000.000

 بخش پانکست دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ20.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه

  به کاظگرنان اثر الیظ 5.000.000

 ییویبخش گزاظش کوتاه ظان دهیبرگز

 أتیبه ه الیظ 10.000.000به کاظگرنان اثر    الیظ 20.000.000

 ریتقد ستهیشا یهاظتبه

  به کاظگرنان اثر الیظ 5.000.000
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 یداور مراحل
 
شده  یبرظس ،یکاظشناس ئتیتوسط ه یبند  نسته میتند ش،یشده پس از پاال افتیآثاظ نظ هیکل

عدان  هایت انتخاب خواهند شعععد   ی ظ ن به بخش ظقابت یاثر نظ هر بخش برا 20  ت  نظ ن

 ن.خواهد بو ینا ظ یاظهایکسب شده مع ازیبراساس امت یبندظتبه

 
 ی:ونیزیآثار تلو یبخش رقابت داوران  

 انیمران نا  ن 

 مطهر یمهد 

 یبرمهان محسن 

 
 ی:یویآثار راد یبخش رقابت داوران  

 یحامد حجت 

 ظ ح اهلل مثنوی 

 فریعباس نیحس  
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 نفراخوا مقررات
 
 .نظ فراخوان آزان است ین لتری  غ ین لت یهااشخاص، نهانها   سازمان هیشرکت کل .1

فراخوان شرکت  یهااز بخش کیهر شرکت کننده مجاز است حداکثر سه اثر ظا نظ هر  .2

 ن.شوی اظن م یاثر به بخش ظقابت کیتعدان صرفا  نینهد   از ا

 رفتهیباشعععند پ یبه بعد م 96 آنها از سعععال دی  پس تول دیکه مراحل تول یآثاظ صعععرفاً .3

 د.خواهند ش

بونه    ریآثاظ متغ تیفیبخش فراخوان بسته به کنظ هر  ریتقد ستهیتعدان نفرات شا نییتع .4

 ن.نا ظان خواهد بو تأیبه انتخاب ه

ل ا  باشدیم میحج ییدئویآثاظ خصوصاً نظ بخش   افتیاظسال   نظ که نیبا توجه به ا .5

به  شتازیپست پ قیاالمکان از طریخون ظا حت یهالیکنندگان فاشون شرکتیم شنهانیپ

 د.نیاظسال نما رخانهینب

 . جون نداظن DVD ای CD لوح فشرنه کیناخل  لینظ اظسال چند فا یتیمحد ن .6

 .باشدیم  (1080*1920 ابعان H.264 )ییدئوی  داتیتول رشیموظنپ  یهافرمت .7

 رخانهینب وینظ آظشعع هیاختتام انیتا پا آثاظ صععرفاً یاظسععال لیفا اینسععخه لوح فشععرنه    .8

 ن.شویم ینگهداظ
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 .شوندیح ف م ینیباشند از مرحله بازب یفن یکه فاقد استانداظنها یآثاظ .9

ساخته کیاز  شیکه توسط ب یآثاظ .10 ست فقط به  کاظگرنان   یندگینفر به نما کیشده ا

 د.اهدا خواهد ش زهیجا یاز گر ه کاظگرنان

از اظسععال نامطلوب آثاظ از جانب  یناشعع یهابینظ قبال آسعع یتیمسععئول چیه رخانهینب .11

 .نداظن گانکنندشرکت

 .امکان خاظج کرنن آن  جون نداظن ،فراخوان ابتیظقآثاظ به بخش  یابیپس از ظاه .12

است   عدم  یالزام هیها نظ مراسم اختتاماز جانب آن یاندهینما ای   دگانیحضوظ برگز .13

 .خواهد شد یمنزله انصراف تلق شرکت به

 .شرکت اهداء خواهد شد یگواه ،یبه بخش ظقابت افتهیآثاظ ظاه هیبه کل .14

 ییکننده نظ فراخوان اسععت   نظ صععوظت انعاآثاظ بر عهده شععرکت یحقوق تیمسععئول .15

کننده اثر بر عهده اظسعال ییپاسعخگو تیمسعئول گر،یاثر توسعط افران ن تیبر مالک یمبن

 .خواهد بون

   تیسععا قیصععرفاً از طر دانها،یاخباظ   ظ  هیفهرسععت آثاظ منتخب   کل ،ینیبازب جینتا .16

پاسع  نانه  یتلفن یهال ا به تماس شعون،یم یظسعانفراخوان، اطالع یکانال اختصعاصع

 .شونینم
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 رخانهیبه نب  یتاظ نیا از پس یمهلت اظسعععال آثاظ؛ چناناه اثر دیتوجه به عدم تمد اب .17

 .اثر نانه نخواهد شد بیفراخوان اظسال گرنن ترت

قراظ  یموظن برظسععع زین ییمواظن محتوا ،یعال ه بر نکات فن یمقدمات ینظ بخش نا ظ .18

اسععتفانه از مانند  ماند.یاز ظقابت باز م یاثر اظسععال ت،ی  نظصععوظت عدم ظعا رنیگیم

  امثالهم،  رینشان نانن آالت تطب ،یزننهیبرهنه شدن هنگام س ،السالم()علیهمتیبتمثال اهل

صدا شدن از  ستفانه  سبک گو،ذکر یسب   لعن، ا ستفانه از  متعاظف مانند ریغ یهاا

 ...  سبک ترانه

 .استفانه شون یاحتمال یزظهاینهد که از اثر ا  نظ تیم رخانهیبه نب اجازه ظا نیاحب اثر اص .19

پس از اخ  اجازه از صاحب اثر  اًمرتبط صرف یهاجشنواظه ای   مایاظائه اثر به صدا   س .20

 ن.شویانجام م

 .باشدیجشنواظه م نیاظسال اثر به منزله قبول قوان .21

  ت.فراخوان اس رخانهیبه عهده نب نشدهینیبشیپ اینظ مواظن مبهم    یینها میاخ  تصم .22
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 :رارسال آثا نحوه

 

 گاه ب قیاز طر توانندیبه شرکت م مندانهعالق

heyat.tv 
 ی  نظ فاصله زمان

 1399 رماهیت 31 تیلغا رماهیت 1 خیتار

 .ندیاظسال نما رخانهیآثاظ خون ظا به نب


