
1 
 

 

  خدا نام به  

  دستی صنایع و ، گردشگری فرهنگی میراث  وزارت

 «فرهنگیمیراث  ای رسانه چند جشنواره»نخستین  فراخوان

 زین ن و کنکنا   ، پنووه    ، شنناخت  ، ییآشننا  یبرا یلیبد یب ،فرصت رانیا ملموس ریغ و ملموس یفرهنگ راثیم

 رانین ا فرهنگ و تمدن خیتار به عالقمندان و  رانیا بزرگ ملت یجمع تیهو یناشدن جدا و هنرمندانه  سازنده لیتخ

 . دارد – یاقتصاد  و ییایجغراف و یمکان ی   ها تیمحدود از فارغ - جهان در

 سنواد  بناببردن  هند   بنا  دارد افتخنار  یدسنت  عیصنا و یگردشگر ،یفرهنگ راثیم  وزارت یفرهنگ راثیم معاونت

 نینخست رانیا یفرهنگ راثیم بر یمبتن آثار جیترو و یفرهنگ راثیم با مرتبط داتیازتول یبانیپشت و تیحما   و یراثیم

 :کند برگزار  زیر یها بخ  در زدی یاستاندار یزبانیم به را «یفرهنگ راثیم یا رسانه چند ی جشنواره» ی دوره

 ( psa ورادیویی )پادکست ، نمای  رادیویی، مستند رادیویی ، مستند گزارشی   -

 نماهنگ و مستند ، کلیپپویانمایی و عروسکی،  سریال،  -کوتاه ، نیمه بلند و بلند -تلویزیونی ) فیلم  و سینمایی -

 .( گرافیک عکس، فیلم،  کلیپ ، نماهنگ ، ویدیو کوتاه و موشن )تولیدات کوتاه کاربر ساخته فضای مجازی ) -

اسنت   آزاد جشننواره  این آثار در صاحبان  و هنرمندان عموم و شرکت «فرهنگی میراث»نام اختصاری این جشنواره 

اینن حرکنت فرهنگنی پوینا را      آثنار،  ارسنال  وشرکت در جشننواره   با شود می آثار مرتبط دعوت از صاحبان اثر یا .

 .نمائیدحمایت  

 ینقند  رین غ و ینقند  زیجوا و افتخار پلمید ،  سیتند با باشند، شده دیتول جشنواره اهدا  یراستا در که برتر آثاراز 

 .آمد خواهد عمل بهتقدیر   ارزنده و سینف

 :آثار رشیپذ و شرایط   یهایژگیو

 :که شد خواهند رفتهیپذ جشنواره از دوره نیا در یآثار

 .باشند شده دیتول1401 مرداد 31 تا 1398 سال نیفرورد اول از. 1

 .باشند یمجاز یفضا در انتشار یبرا مناسب آثار ای و ییویراد ، یونیزیتلو ،یینمایس آثار گونه از. 2
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 این  و( یخانگ  ینما ای یونیزیتلو ، ییویراد  بخ  در) دیتول مجوز ،(یینمایس آثار یبرا) ساخت ی پروانه یدارا. 3

 .باشند(  موشن نماهنگ، ، پی،کل پوستر ، عکس) یمجاز یفضا در شده منتشر

منرتبط باشند و حنداقل     میمسنتق  رین غ ای میکشور به نحو مناسب مستق «یفرهنگ راثیم» یبه معرف دیبا یآثار ارسال -4

 :ردیرا در برگ ریاز موارد ز یکی

 ملموس شامل:  یفرهنگ راثیم-الف

 یمعمار راثیم  ،یخیتار یشهرها و روستاها  ،یو باستان شناس یخیتار ی، محوطه ها یخیتار یبناها و مجموعه ها-

 و ... یصنعت راثیمدرن و معاصر، م

 یو فرهنگ یخیو اموال تار ایاش -

 یدادهاین جشنن هنا و رو  » ،«یزنندگ  وهشنی  » ،«هنا  سننت »،  «ها نیآئ»، « رسوم»ناملموس شامل:   یفرهنگ راثیم-ب

منرتبط بنا    یو منطقنه ا  یبوم های دان  و مهارت» ،«یشینما یهنرها»، « واژگانو   یزبان، گو»  ،«یو محل یمذهب

 ... و ای¬منطقه ، یمل،  ، استانیی، محلیدر سطوح قوم «یسنت یهنرها و مصنوعات دست» ،« بوم ستیز

 :آثار ارسال نحوه

 تیوبسنا  طرین   با تکمیل فرم، از را خود آثار 1401 وریشهر 15 خیتار تا حداکثر توانند یم هنرمندان و آثار صاحبان

festival.mcth.ir-https://ch لین میا ای و http://mail.mcth.ir    تهنران ، خیاینان فردوسنی     :ینا بنه نشنانی

و  1145686314کند پسنتی    ، طبقنه دوم  31شمالی، خیابان شهید تقوی )کوشک ساب (، نب  کوچنه مهننا . پنال     

 .کنند ارسالجشنواره  دبیرخانه 11155693صندوق پستی 

 آثنار  فهرسنت  در اثنر  ثبنت  ی منزلنه  بنه  شنود  یمن  ارسال کنندگان شرکت یبرا لیمیا  یطر از اثرکه افتیدر هیدییتا 

 .بود خواهد یداور یبرا شده افتیدر

 . گردد ارائه اثر کی فقط فشرده، لوح هر یرو بر.  شود ارسال جشنواره رخانهیدب به DVD یرو دیبا آثار

مراجعنه  festival.mcth.ir-https://chنشنانی برای اطالع از جزئیات بیشتر فراخنوان و مقنررات جشننواره، بنه     

 .صل شودتماس حا 02166170180و یا با شماره تلفن   فرمایند

 1401اختتامیه جشنواره پاییز سال 

https://ch-festival.mcth.ir/
https://ch-festival.mcth.ir/
http://mail.mcth.ir/
https://ch-festival.mcth.ir/
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  جشنوارهشرکت  یتقاضا فرم

  

 یتعال بسمه

 یفرهنگ راثیم یا رسانه چند جشنواره نینخست

 : دیتول سال                                         :اثر عنوان

 :سندهینوتهیه کننده :                                                 

 ( :یفکر تیمالک حفظ یبرا) دیتول عوامل گرید                                       :کارگردان

  

 :شده دیتول اثر خاص یتهایمز

  

متولنننننننننند .................... : .................... یملنننننننننن کنننننننننند..............................................  نجانننننننننننبیا

.......................خیابننننننان :شهرسننننننتان .............................. سنننننناکن اسننننننتان:..................... :التیتحصنننننن

                      :یکدپست.....................کوچه:................... شماره :........طبقه و واحد ............... 

 :همراه تلفن                                                  :ثابت تلفن

 مینراث  جشننواره   نینخسنت  مقنررات  و مفناد  از اطنالع  بنا                                                     :کین الکترون ینشان

 .هستم جشنواره.................................  بخ  در شرکت یمتقاض و ارسال را یدرخواست مدار   ،فرهنگی

 امضاء و خیتار         


