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مقدمه
در جهان کنونی که دنیای ارتباطات نامگذاری شده است ،کمتر حرکتی است کهه از چشه تیهبیی رسهانههها
سایل ارتباط جمعی د ر مانده یاشد؛ مخاطبان نیب یراساس عالیق خود ،دست یه انتخاب رسهان مهورد عالقهه شهان
میزنند .اگر چه یمباران اطالعات فرصت را یرای تشخیص سره از ناسره محد د میکند ،امها پیهام مناسه

شهاخص

همیشه یر اذهان عمومی تأثیرگذار خواهد یود.
در عصر ارتباطات ،پیام میتواند در قال

هنر خود را نمایان سازد ای مسئله تأثیرگذاری جهذب مخاطه

را

افبایش میدهد از سویی دیگر ،ای پیام هر چقدر یا ظاهری آراسته تر کوتاه تر ییان شود ،مخاطبان ییشتری خواهد
داشت تأثیری افب نتر یر ایشان خواهد گذاشت.
طرح « یاریگران زندگی» در جلسه  631ستاد مبارزه یا موادمخدر مورخ 6338/5/8یها حوهور اعوها ریاسهت
محترم جمهور توسط دییرکل محترم ستاد مبارزه یا موادمخدر در راستای ا لویت پیشگیری نسبت یه مقایله درمان
یه منظور تحقق راهبرد نوی یهره گیری از ه افبایی نیر ی عظی مردمی یا شعار اجتماعی شدن فرآینهد کهاهش
تقاضا توسعه مشارکتهای مردمی مطرح یه تصوی

رسید .یهمنظور اجرایی نمودن ای طهرح ،اقهدامات متنهوعی از

مسیر شناسایی ،هدف گذاری ،یرنامه ریبی یکارگیری ظرفیت های مختلف یا انعقاد تفاه نامهههای متعهدد در حها
انجام است .یکی از اثر یخشتری راههای تعمیق نهادینهسازی یک اقدام ،یهرهگیری صحیح ایهبار رسهانه اسهت .در
جهان کنونی ،کمترحرکتی است که از چش تیبیی رسانه ها

سایل ارتباط جمعی د ر یماند ،مخاطبان نیب یر اسهاس

عالیق خود ،رسانه مورد نظر خود را انتخاب میکنند که می تواند حد فاصل تهدید فرصت قرار گیهرد .آنههه مسهل
است حوزه رسانه ،میتواند یا هبینه کمتر ،فرآیند شناسایی افراد توانمند تولید محتوی را تسریع نمایهد .یهه همهی
دلیل معا ن محترم کاهش تقاضا توسعه مشارکتهای مردمی یر آن شد تا ای ایدۀ دییرکل محترم سهتاد مبهارزه یها
مواد مخدر را یا همکاری معا نت ها ادارات کل ستاد دستگاه ههای همکهار از مسهیر یرگهباری ا لهی "جشهنواره
یاریگران زندگی" توسعه یخشد .ای دستورالعمل یه منظور تشریح نحوه اقدام ،تهیه یرای اجرا ارائه میگردد.

اهدافطرح


آشنایی هنرمندان تولیدکنندگان عرصهی فرهنگ هنر یا گفتمان یاریگران زندگی



جمعآ ری آثار تولید شده سراسر کشور یا موضوع مبارزه همه جانبه یا مواد مخهدر یهه منظهور انتشهار مجهدد در
یسترهای مختلف رسانهای



ایجاد موج اجتماعی در فعاالن رسانهای در حوزهی مبارزه همه جانبه یا مواد مخدر



ارتقاء سطح دانش فرهنگ عمومی جامعه نسبت یه مسئله اعتیاد یه مواد مخدر



یسترسازی همگانی در جهت مشارکت مردم در طرح یاریگران زندگی



ایفای نقش هنرمندان در آموزش فرهنگ سازی یه عنوان عناصر اصلی امر پیشگیری



ایجاد زمینه ارتباط هنرمندان یا ستاد مبارزه یا مواد مخدر دیگر نهادهای دستاندرکار



ساماندهی هنرمندان تولید کنندگان آثار فرهنگی هنری متناس



ارزیایی آثار تولیدات یه منظور تعیی گر ههای مرجع هنری یرای تولیدات آثار آینده



یرقراری ارتباط موثر ستاد یا مؤسسات مراکب رسانهای هنری در کشور



تکمیل آثار موجود در یانک تولیدات رسانهای

یا نیاز ستاد

کلیاتزمانبندیاجرایجشنواره 
 -6اطالع رسانی جشنواره (از  65تیر لغایت  33یهم ماه)
 -2دریافت آثار (از  6تیر لغایت  33آذر ماه)
 -3انتخاب دا ری (از  6آیان لغایت  33دیماه)
 -4مراس اختتامیه (هفته آخر یهم ماه) -یه صورت مجازی یرگبار خواهد شد.
مقرراتعمومي 


محد دیتی یرای شرکتکنندگان در رشتههای مختلف جشنواره جود ندارد.



ثبت نام در جشنواره تنها از طریق سایت ( )yarigaranzendegi.irامکان پذیر است ینایر ای الزم
است درخواست کنندگان یا مراجعه یه ای آدرس فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده کد

رهگیری دریافت نمایند.


ایمیل شماره تلف همراه ارد شده در فرم توسط متقاضی ،پل ارتباطی آتی یا شرکت کننده است.



تکمیل ارائه فرم شرکت در جشنواره ،یه منبله پذیرش تمامی شرایط قوانی جشنواره است.



یارگذاری یک قطعه عکس یا کیفیت (غیر پرسنلی) از ارسا کننده اثر (یا متقاضی) البامی است.



در هر زمان ،عدم صحت مدارک ارائه شده از جان
مسئولیت تمامی عواق



متقاضی یرای دییرخانه محرز شود ،اثر مریوطه حذف شده

آن یرعهده متقاضی خواهد یود.

عکس ،پوستر شعارهای پیشگیرانه از طریق سایت ثبت نام فیل ها (کوتهاه ،مسهتند ،پویانمهایی ،تیهبر
کلیپ) از طریق پست یرای دییرخانه ارسا خواهد شد.



فقط آثار هنری تولید شده از سا  6335یه یعد در جشنواره شرکت داده خواهد شد.



دییرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبا آسی های ناشی از ارسا نامطلوب آثار (فیل  ،پویانمایی ،تیهبر
کلیپ) از جان



شرکتکننده ندارد.

پس از رهیایی آثار (فیل کوتاه ،مستند ،پویانمایی ،تیبر ،کلیپ ،عکس ،پوستر شهعارهای پیشهگیرانه) یهه
یخش مسایقه جشنواره ،امکان خارج کردن آن جود ندارد.



هیچ محد دیتی در تعداد آثار ارسالی یه جشنواره جود ندارد.

تذکرمهم :یا توجه یه تک مرحلهای یودن دریافت آثار (ارسا مستقی آثار یهه دییرخانهه جشهنواره) در صهورت
راهیایی هر فیل یه یخش پایانی ،فایل ارائه شده توسط فیل ساز مستقیما یرای دا ری پایانی یه نمایش در خواهد آمهد؛
از ای ر ضر ری است فیل سازان از ایتدا نسخه نهایی اثر را یا کیفیت مناس



یه دفتر جشنواره ارائه دهند.

یه آثاری که یه یخش مسایقه راه یافتهاند ،گواهی شرکت داده خواهد شد.
دییرخانه جشنواره ،ارسا کننده اثر را صاح

اثر تلقی میکند .در صورت اثبات خالف ،مسئولیت حقوقی آن

نیب متوجه ارسا کننده خواهد یود.


نسخه یازیینی فیل ها عودت داده نمیشود.



دییرخانه مجاز است قسمتهایی از آثار یخشهای مختلف جشنواره را یه منظور اطالع رسانی در اختیار صهدا

سیما شبکههای اجتماعی رسانهای قرار دهد.


تصویر کارت ملی صاح



اخذ تصمی نهایی در مواردی که در مقررات شرایط حاضر پیشیینی نشده یرعهدۀ دییر جشنواره است.



تولیدات یرگبیده در یخش های فیل (فیل کوتاه ،مستند ،پویانمایی ،تیبر کلیهپ) پوسهتر عکهس؛ پهس

اثر شرح اثر حداکثر  233کلمه یر ر ی لوح فشرده یه دییرخانه ارسا شود.

هماهنگی توافق یا مالکی آثار رعایت حقوق مالکیت مادی معنوی ،یرای عمهوم مهردم در یسهترهای
رسانهای موجود منتشر خواهد شد.
محورهایجشنواره
فرهنگی پیشگیری


مهارت خودآگاهی



مهارت های ارتباطی



مهارت حل مسئله



مهارت تصمی گیری



مهارت مقایله یا هیجانات منفی



ر شهای کنتر استرس



مهارت تفکر نقادانه



مهارت تفکر خالق



مهارتهای الزم یرای پیشگیری از گرایش یه مصرف مواد مخدر در کودکان ،نوجوانان جوانان



مهارتهای الزم یرای پیشگیری از گرایش یه مصرف مواد مخدر در محیطهای کار



مهارتهای الزم یرای پیشگیری از گرایش یه مصرف مواد مخدر در محیطهای آموزشی دانشجویی



اهمیت مشارکتهای اجتماعی در پیشگیری از گرایش یه مصرف مواد مخدر

توسعه مشارکتهای مردمی


تشویق یه توسعه مشارکتهای مردمی در پیشگیری درمان اعتیاد در کشور



تصویرسازی یکسان یودن خیری مدرسه ساز مسجدساز یا خیهری فعها در حهوزه پیشهگیری ،درمهان

حمایت از یهبود یافتگان


ییان راههای افبایش توانمندی سازمانهای مردم نهاد درحوزههای پیشگیری ،درمان مقایله یا مواد مخدر



استفاده از سازمانهای مردم نهاد در تقویت ر حیه حمایت از معتادان در حا یهبود

درمان کاهش آسی


نقش مه سازمانها دستگاههای د لتی در درمان معتادان



اهمیت مشارکت سازمانها نهادهای انقالیی در حمایت از یهبود یافتگان ،از جمله ایجاد اشتغا



نمایش اهمیت اصالح رفتار مردم نسبت یه یهبود یافتگان ر شهای افبایش ر حیه ایشان

مقایله یا عرضه


ا لویت دادن یه توعیف منافع اقتصادی قاچاقهیان مواد مخدر



اهمیت اصالحات اجتماعی محیطی مناطق آلوده پس از جمعآ ری معتادان متجاهر



تقدیر از تالشهای صورت گرفته در زمینه مقایله یا خرده فر شان یه یژه در اطراف محیطهای آموزشی

بخشهایجشنواره 


فیل کوتاه



نماهنگ



فیل مستند



عکس



پویانمایی



پوستر



شعارهای پیشگیری



تیبر

مقرراتبخشفیلم 
ای یخش شامل :فیل کوتاه ،فیل مستند ،پویانمایی ،نماهنگ تیبر مییاشد.


مدت زمان آثار ارسالی یه دییرخانه یرای فیل کوتاه حداکثر 33دقیقه ،فیل مسهتند پویانمهایی حهداکثر53
دقیقه تیبر نماهنگ حداکثر  5دقیقه یاید یاشد( .تیتراژ فیل جبء زمان فیل محسوب میشود).



محد دیتی از نظر تعداد آثار ارسالی جود ندارد.



هر یک از فیل های ارسالی یاید یه طور مستقل یر ر ی  DVDیا فرمت قایل پخش در دستگاه  DVDضهبط
شده یاشد .یه فیل های ضبط شده یا فرمت  datغیره ترتی

اثر داده نخواهد شد.



هر یک از آثار ارسالی یاید یه همراه یک صفحه شامل خالصه داستان فیل یاشد.



متقاضیان شرکت در جشنواره موظفند پس از ثبت نام در سایت ( )yarigaranzendegi.irدریافت کهد
رهگیری ،ای کد را یر ر ی  DVDنوشته یه آدرس پستی دییرخانه جشنواره (تهران-یبرگراه شهید اشرفی
اصفهانی-یاالتر از میدان پونک -جن

مجتمع هویبه -نرسیده یه یبرگراه نیاش -پالک  )23ارسا کنند.



فیل های ارسالی یاید دارای استانداردهای الزم صدا تصویر یاشد.



در صورت نداشت کد اثر ،فیل ارسالی در جشنواره شرکت داده نمیشود.



پس از راهیایی فیل یه هیئت انتخاب جشنواره ،امکان خارج کردن آن از یرنامه جود ندارد.

جوايزبخشفیلم 
جایبۀ یبرگ جشنواره
تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 233میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری فیل

سایر جوایب یخش فیل


تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 633میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری فیل مستند



تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 633میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری فیل کوتاه داستانی



تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 633میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری پویانمایی



تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 633میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری تیبر



تندیس یاریگرانزندگی مبلغ 633میلیون ریا جایبۀ نقدی یه کارگردان یهتری نماهنگ



لوح تقدیر مبلغ  653میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5فیل یرگبیدۀ مستند



لوح تقدیر



لوح تقدیر مبلغ  653میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5یرگبیدۀ پویانمایی



لوح تقدیر مبلغ  653میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5یرگبیدۀ تیبر



لوح تقدیر مبلغ  653میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5یرگبیدۀ نماهنگ

مبلغ  653میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5فیل یرگبیدۀ کوتاه داستانی

مقرراتبخشعکس 


شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را یه د شکل تک عکس مجموعه عکس یه دییرخانه ارسا نمایند.



مجموعه عکس یه آثاری گفته میشود که تصا یر آن از نظر فرمی یا مفهومی در ارتبهاط یاشهند در نهایهت
زمینه الزم را یرای انتقا ذهنیت عکاس فراه آ رند.



هر شرکتکننده میتواند 63،تک عکس یک مجموعه عکس یی  2تا  8فری را یه دییرخانه ارسا نماید.



همی قانون در مورد عکس های مویایلی نیب صادق است آثار یخش مویایل یه طور جداگانه مورد دار ی قرار
خواهند گرفت.



ر یکرد عکاسان در جشنواره میتواند شامل هر د زمینه عکاسی مستند اجتماعی عکاسی هنری یاشد.



عکاسانی که یا ر یکرد مستند اجتماعی آثار خود را تولید ارسا میکننهد یایهد از هرگونهه دسهتکاری در
عکس ها که منجر یه گرافیکی شدن حذف یعد عکس شود یا دخالت در اقعیت یهه ههر صهورت ،عکهس
سازی ،مونتاژ کوالژ ،جایهجایی عناصر عکس حذف عناصر تصویر خودداری کنند.



در عکسهای مستند اجتماعی ،تنظی نور ،کنتر رنگ ،افبایش یا کهاهش کنتراسهت ،کهاهش یها افهبایش
کالریتی ،افبایش یا کاهش گری

شارپنس کراپ کردن تنها تا جایی مجاز است که جه اسهنادی را یهره

نبند .عکسهای یا ر یکرد هنری در ارائه هرگونه تمهیدی آزاد هستند.


تمههامی شههرکتکننههدگان یههرای شههرکت در جشههنواره یایههد ایتههدا ثبههت نههام ا لیههه از طریههق سههایت
( )yarigaranzendegi.irانجام دهند در پایان ثبت نام ،نام کاریری رمب عبهور خهود را یهرای تمهامی
مراحل یعدی جشنواره نبد خود حفظکنند.



آثار ارسالی می توانند رنگی یا سیاه سفید یوده یا هر قالبی ثبت شده یاشند؛ اما در نهایت یاید یه صهورت
یک فایل  Jpegکه اندازه ضلع یبرگ آن حداقل  6133پیکسل (در عکسهای افقی عرض در عکهسههای
عمودی ارتفاع  6133پیکسل یاشد) حج فایل ارسالی از  2مگایایت تجا ز نکند .لطفاً اندازه حج عکسها
را پیش از ارسا کنتر کنید .در صورتی که عکسها شرایط الزم را نداشته یاشند در هنگهام ارسها آپلهود
نخواهند شد.



اطالعاتی از قبیل عنوان عکس ،نام عکاس یه دا رها ارائه نخواهد شد .لذا هیچ توضهیحی نبایهد یهه صهورت
پس زمینه ( )Watermarkدر داخل عکس ها ییاید .مت های توضیحی توصیفی مریوط یه یخش مجموعهه
عکس ها نیب ،یه صورت مجبا فایل  wordاز طریق سایت ثبهت نهام ( )yarigaranzendegi.irارسها
گردد.



در ای جشنواره تک عکس مجموعه عکسها در کنار ه مورد دا ری قرار خواهند گرفت.



پس از دا ری آثار در صورت راهیایی اثر یه یخش مسایقه ،یاید اندازه یهبرگ اصهلی اثهر جههت ارائهه در
نمایشگاه احتمالی یا چاپ کاتالوگ جشنواره یه دییرخانه تحویل داده شود.



یرگبار کننده جشنواره میتواند آثار را یا ذکر نام صاح



آثار یدیع ،ر زآمد ،خالقانه ایده محور در ا لویت انتخاب هستند.



عکس ها یاید داراى عنوان یوده اطالعات مریوط یه مکان زمان عکسیردارى مد د ریی مورد اسهتفاده

اثر در قال های مختلف مورد استفاده قرار دهد.

در هنگام یارگذارى از طریق سایت ( )yarigaranzendegi.irدر قسمت توضیحات یارگذاری شوند.

جوايزبخشعکس 


تندیس یاریگران زندگی مبلغ  53میلیون ریا جایبۀ نقدی یه یهتری عکس



لوح تقدیر مبلغ  53میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5عکس یرگبیده

مقرراتبخشپوستر 
ای یخش یا هدف تولید آثار فاخر شناسایی استعدادها در رشته پوستر یرگبار میشود.


نوع تکنیک اثر ،آزاد است.



هر متقاضی میتواند حداکثر  3اثر ارائه نماید.



ایعاد فایل ارسالی یاید حداقل  03در  53سانتیمتر یاشد.



در صورتی که اثر تولیدی ،عیناً کپی از آثار دیگر هنرمندان یاشد ،امتیازی را دریافت نخواهد کرد .همهنی
در صورتی که اثر از ایدهای الهام گرفته یاشد امتیاز ایده خالقیت را نخواهد گرفت.



فایل اصلی یا رز لوش  dpi 333یا فرمت  TIFیا  JPEGیر ر ى سامانه جشنواره یارگذارى شود.



در صورت درخواست دا ران جشنواره ،شرکتکننده موظف است فایل الیه یهاز ( )PSDاثهر را یهرای احهراز
هویت آن ارائه نمایند .درصورت عدم ارائه فایل الیه یاز اثر از دا ری حذف خواهد شد.

جوايزبخشپوستر 


تندیس یاریگران زندگی مبلغ  53میلیون ریا جایبۀ نقدی یه یهتری پوستر



لوح تقدیر مبلغ  53میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  5پوستر یرگبیده

مقرراتبخششعارهایپیشگیری 
ای یخش یا هدف تولید شعارهای جذاب اثر یخش در حوزه پیشگیری از مواد مخهدر اسهتفاده از ایه شهعارها در
کمپی های تبلیغاتی یرگبار میشود.


ای یخش در د قال



شرکت در هر د یخش«نظ



یرای تسهیل در امر دا ری ،هنرمندان یخش آثار مکتوب یاید هر اثر را در صفحات جدا از ه ارسا کنند.



یا قل BNazanin

نظ

نثر یرگبار خواهد شد.
نثر» یالمانع است .نثر حداکثر یک جمله نظ حداکثر یک ییت.

مشخصات فایل ارسا یا فرمت word

اندازه  64یوده الزم است یر ر ى سهامانه

جشنواره ( )yarigaranzendegi.irیارگذارى شود.


هر شرکت کننده میتواند حداکثر چهار اثر را در جشنواره ارائه نماید.




آثار غیر مرتبط یا موضوعات جشنواره از دا ری شرکت در جشنواره حذف خواهد شد.
دییرخانه جشنواره از پذیرفت آثاری که ید ن مشخصات صاح

اثر یاشد معذ ر است.

جوايزبخششعارهایپیشگیری 


تندیس یاریگران زندگی مبلغ  63میلیون ریا جایبۀ نقدی یه یهتری شعار



لوح تقدیر مبلغ  23میلیون ریا جایبۀ نقدی یه  4شعار یرگبیده

ارکانجشنوارهياريگرانزندگي 
شورای سیاستگذاری
یه منظور یرگباری شایسته جشنواره یاریگران زندگی ،ای شورا یا هدف سیاستگذاری ،یرنامهریبی نظارت یهر
فرایندهای یرگباری جشنواره ،تشکیل میشود .اعواء پیشنهادی ای شورا عبهارتانهد از رئهیس جشهنواره (معها ن
محترم کاهش تقاضا توسعه مشارکت های مردمی) ،دییرجشنواره (مدیرکل محتهرم فرهنگهی پیشهگیری) ،رئهیس
کمیته پشتیبانی (مدیرکل محترم منایع انسانی پشتیبانی) ،رئیس کمیته ر ایط عمومی (مدیرکل محترم دفتر ر ایهط
عمومی) د نفر مدعو یه پیشنهاد دییر جشنواره مییاشد جلسات ای شورا حس

موضوعات مختلف یه درخواست

رئیس جشنواره یرگبار خواهد شد.

ظایف شورای سیاستگذاری
ظایف شورای سیاستگذاری یه ای شرح است:


تعیی خط مشی مقررات یرگباری جشنواره تصوی

یودجه



یررسی تصوی



تد ی

تصوی

ضوایط مالی دستورالعملها آیی نامههای اجرایی هبینهها



تد ی

تصوی

یخشهای اصلی جنبی ،یرنامهها ،یبرگداشتها

یرنامههای کلی جشنواره

کمیتهاجرايي(دبیرجشنواره) 
ظایف دییر جشنواره
کمیته اجرایی متشکل از اعوای فعا در اجرای جشنواره از دییرخانه ستاد ،شوراهای هماهنگی مبارزه یا مواد مخهدر
استان ها همهنی نمایندگان زارت آموزش پر رش؛ زارت علوم ،تحقیقهات فنها ری؛ دانشهگاه آزاد اسهالمی؛
زا رت فرهنگ ارشاد اسالمی؛ سازمان یهبیستی کشور؛ شهرداری تهران؛ زارت کار ،تعا ن رفاه اجتماعی؛ سازمان
یسیج مستوعفان؛ سازمان جوانان جمعیت هال احمر؛ معا نت پیشگیری از قوع جرم قوه قواییه؛ پلیس مبهارزه یها
مواد مخدر ناجا ،کانون های فرهنگی مساجد؛ زارت یهداشت ،درمان آموزش پبشکی؛ سهازمان تبلیغهات اسهالمی
زارت رزش جوانان مییاشد .ظایف دییر جشنواره یه شرح ذیل مییاشد:


ریاست کمتیه اجرایی جشنواره



تعیی اهداف سیاست های کلی جبیی یرگباری جشنواره اع از تعیی موضوع محتهوای آثهار ،میهبان
تعداد جوایب تعیی یخشهای جشنواره



نظارت یر تشکیل کارگر ههاى تخصصى اجرایى محتوایى هیئتهای انتخاب دا ری آثار



یرنامهریبى عملیاتى یه منظور انجام امور مریوط یه جشنواره در موعد مقرر



مدیریت دریافت آثار اطالعات مریوطه آماده سازی جهت یازیینی هیئتهای انتخاب دا ری



ایالغ مصویات کمیته اجرایی نظارت یر اجرا حس انجام آن



استخراج نتایج هیئتهای انتخاب دا ری



سخنگویی پاسخگویی نسبت یه تمامی سواالت فعالیتهای جشنواره



تشکیل جلسات توجیهی یرای اعوای هیئتهای انتخاب دا ری



آمادهسازی تندیسها تامی هبینههای جوایب یخشهای مختلف جشنواره



تهیه فراخوان مقررات یر اساس دستورالعمل اجرایی جشنواره



تماس یا صاحبان آثار رفع موانع مشکالت حقوقی مریوط یه انتشار آثار یرگبیده



تنظی نمایش آثار یرای یازیینی هیئتهای انتخاب دا ری نظارت یر پذیرایی رفت آمد ایشان



ه فکرى تعامل یا فعاالن کارگباران فرهنگی ،سازمان ها ،نهادها دستگاههاى د لتى غیرد لتى جله
مشارکت آنها



یرگبارى مجازی اختتامیه تقدیر از یرگبیدگان یخشهای مختلف جشنواره



مستندسازی ارسا گبارشها از اقدامات یخشهای مختلف جشنواره



تنظی لیست حقالبحمه عوامل اجرایی

هیئت انتخاب
یر اساس توافقات صورت پذیرفت در تفاه نامه سا  6333یا زارت فرهنگ ارشاد اسالمی ،فرآیند انتخاب دا ری
آثار از جهت هنری ،توسط مرکب گسترش سینمای مستند تجریهی؛ از حیهم محتهوایی از طریهق مرکهب مشها ره
دانشگاه تهران انجام خواهدشد.


د مرکب فوق ،افراد پیشنهادی خود را یه دییر جشنواره معرفی میکنند.



افراد منتخ



افراد منتخ



احکام اعوای هیئت انتخاب از طرف رئیس جشنواره صادر میشود.

در یخش هنری یاید از میان هنرمندان ،دست اندرکاران ،منتقدان حوزهی مریوطه یاشند.
در یخش فنی ،یاید از صاح

نظران حوزهی ر انشناسی جامعهشناسی انتخاب شوند.



افراد منتخ



مسئولیت تأیید نهایی آثار یرعهده دییر جشنواره است.

نباید دستاندرکار هیچ یک از آثار یخشهای رسمی جشنواره یاشند.

هیئت دا ری


اسامی افراد پیشنهادی توسط مرکب گسترش یه دییر جشنواره ارائه میشود.



احکام اعوای هیئت دا ری از طرف رئیس جشنواره صادر میشود.



اعوا از میان هنرمندان ،صاح نظران مشاهیر حوزهی هنر انتخاب میشوند.



یک نفر از اعوای هیئت دا ران یا انتخاب دییر جشنواره یه عنوان رئیس هیئت دا ران انتخاب میشود.



افراد منتخ

نباید دستاندرکار هیچ یک از آثار یخشهای رسمی جشنواره یاشند.

کمیتهپشتیباني


تهیه تامی تمامی اقالم



عقد قرارداد یا تمامی عوامل یرگباری یا تایید دییر جشنواره هماهنگی در پرداخت دستمبد

سایل مورد تایید دییر جشنواره



تنظی



راه اندازی مدیریت سایت جشنواره یرای جمعآ ری اطالعات دادهها

اجرای نظام دریافت پرداخت مالی



جمعآ ری تمامی اطالعات جشنواره



یررسی نیازهای رایانهای هرکدام از کمیتهها یا توجه یه ماموریتهایشان



تجهیب ارائه خدمات فنی یه کمیتههای جشنواره



یررسی کارشناسانه دقیق در خصوص پخش اینترنتی مراس اختتامیه



راهاندازی شبکهیِ پیامک استفاده از فنا ریهای مدرن

ر د اطالعات در پورتا جشنواره

کمیتهاطالعرساني 



طراحی لوگوی تصویری شعار اصلی جشنواره (یاریگر ه یاشی )



طراحیِ پوستر جشنواره چاپ کاتالوگ معرفی آثار شرکتکننده در جشنواره



طراحیِ تبلیغات محیطیِ مریوط یه جشنواره (اماک



طراحیِ لوح تقدیر طراحیِ گواهیِ شرکتکنندهها



اعالم رسمی مقررات یه رسانههای داخلی تشکیل ستاد خبری خبرسازی



پشتیبانی محتوایی سایت جشنواره یهینهسازی ر زانهیِ آن



تهیهیِ اخبارِ سایتها یرای استفادهیِ مستقی دییر جشنواره



ارتباطِ مستمر یا شبکههایِ مختلف تلویبیونی ارسا ِ اخبار



تنظی ِ مصاحبههایِ مطبوعاتی رادیو تلویبیونی دییر یا رئیس جشنواره



یرنامهریبی مشارکت در ساخت یرنامههای تلویبیونی تیبر یژه معرفی جشنواره

معایر عمومی) نظارت یر اجرای صحیح آنها



توزیع مناس



یرنامهریبی تهیه سی یرنامه مراس اختتامیه یه صورت مجازی



تهیه تدارک ملب مات یرنامه اختتامیه از جمله قاری ،سخنران ،موسیقی ،مجری ،دکور (در صورت نیاز)

پوستر مواد تبلیغاتی کتایهه جشنواره

جمعآوریآثار
تولیدات هنری رسانهای مورد نظر ای جشنواره از چهار طریق زیر گردآ ری خواهند شد.
 -6دریافت تولیدات از سطح شورای استانی
از طریق مکاتبه یا شوراهای هماهنگی ستاد مبارزه یا مواد مخدر سراسر کشور

 -2جمعآ ری آثار از دستگاههای عوو ستاد
از طریق مکاتبه یرگباری جلسات حووری یا سازمانها دستگاههای ذیل:
 .6معا نت پر رشی زارت آموزش پر رش
 .2سازمان پژ هش یرنامه ریبی آموزشی زارت آموزش پر رش
 .3معا نت فرهنگی زارت علوم ،تحقیقات فنا ری
 .4سازمان دانشجویی زارت علوم ،تحقیقات فنا ری
 .5معا نت یهداشت زارت یهداشت ،درمان آموزش پبشکی
 .1معا نت دانشجویی زارت یهداشت ،درمان آموزش پبشکی
 .0سازمان تبلیغات اسالمی
 .8معا نت فرهنگی سازمان یسیج مستوعفان
 .3پلیس مبارزه یا مواد مخدر
 .63معا نت پیشگیری از قوع جرم قوه قواییه
 .66سازمان جوانان جمعیت هال احمر
 .62سازمان یهبیستی کشور
 .63دانشگاه آزاد اسالمی

 .64زارت تعا ن ،کار رفاه اجتماعی
 .65زارت رزش جوانان
 .61ستاد کانونهای فرهنگی مساجد زارت فرهنگ ارشاد اسالمی
 .60معا نت قران عترت زارت فرهنگ ارشاد اسالمی
 .68سازمان ا قاف امور خیریه زارت فرهنگ ارشاد اسالمی
 .63معا نت اجتماعی شهرداری تهران
 .23مرکب رسانه های دیجیتا

زارت فرهنگ ارشاد اسالمی

 -3گردآ ری تولیدات سازمانها مراکب تخصصی هنری
 .6حوزه هنری سازمان تبلیغات اسالمی
 .2صنف عکاسان خانه سینما (عکس)
 .3صنف کارگردانان پویانمایی
.4

دییرخانه جشنواره فیل حقیقت

 .5دییرخانه جشنواره فیل رشد
 .1صنف فیل کوتاه خانه سینما (فیل کوتاه)
 .0صنف کارگردانان فیل مستند (فیل مستند)
 .8صنف تهیهکنندگان فیل مستند (فیل مستند)
 .3سامانه آپارات
 .63سامانه فیلیمو
 .66مرکب گسترش سینمای مستند تجریی
 .62موسسه فرهنگیهنری ا ج
 .63موسسه فرهنگیهنری سراج
 .64موسسه فرهنگیهنری ناجی هنر

 .65معا ن فوای مجازی یسیج مستوعفان
 .61خانه طراحان انقالب اسالمی
 .60موسسه فرهنگیهنری سفیر فیل
 .68مرکب پویانمایی صبا
 .63دییرخانه جشنواره د ساالنه پویانمایی
 .23سازمان فرهنگیهنری شهرداری تهران
 .26سازمان زیباسازی شهر تهران

 -4اطالع رسانی یه عالقهمندان هنرمندان سطح کشور دریافت آثار از طریق ()yarigaranzendegi.ir

