به نام خدا

وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دستی
فراخوان نخستین «جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی»
میراث فرهنگی ملموس و غیر ملموس ایران ،فرصت بی بدیلی برای آشننایی  ،شنناخت  ،پنووه

 ،کنکنا

و نینز

تخیل سازنده هنرمندانه و جدا ناشدنی هویت جمعی ملت بزرگ ایران و عالقمندان به تاریخ تمدن و فرهنگ اینران
در جهان  -فارغ از محدودیتهای مکانی و جغرافیایی و اقتصادی – دارد .
معاونت میراث فرهنگی وزارت میراث فرهنگی ،گردشگری و صنایع دسنتی افتخنار دارد بنا هند

بناببردن سنواد

میراثی و حمایت و پشتیبانی ازتولیدات مرتبط با میراث فرهنگی و ترویج آثار مبتنی بر میراث فرهنگی ایران نخستین
دورهی «جشنوارهی چند رسانهای میراث فرهنگی» را به میزبانی استانداری یزد در بخ
 -رادیویی (پادکست  ،نمای

های زیر برگزار کند:

رادیویی ،مستند رادیویی  ،مستند گزارشی و )psa

 سینمایی و تلویزیونی ( فیلم -کوتاه  ،نیمه بلند و بلند  -سریال ،پویانمایی و عروسکی ،مستند  ،کلیپ و نماهنگ فضای مجازی ( تولیدات کوتاه کاربر ساخته( عکس ،فیلم ،کلیپ  ،نماهنگ  ،ویدیو کوتاه و موشن گرافیک) .نام اختصاری این جشنواره «میراث فرهنگی» و شرکت عموم هنرمندان و صاحبان آثار در این جشننواره آزاد اسنت
.از صاحبان اثر یا آثار مرتبط دعوت میشود با شرکت در جشننواره و ارسنال آثنار ،اینن حرکنت فرهنگنی پوینا را
حمایت نمائید.
از آثار برتر که در راستای اهدا

جشنواره تولید شده باشند ،با تندیس  ،دیپلم افتخار و جوایز نقندی و غینر نقندی

نفیس و ارزنده تقدیر به عمل خواهد آمد.
ویژگیهای و شرایط پذیرش آثار:
آثاری در این دوره از جشنواره پذیرفته خواهند شد که:
 .1از اول فروردین سال  1398تا  31مرداد 1401تولید شده باشند.
 .2از گونه آثار سینمایی ،تلویزیونی  ،رادیویی و یا آثار مناسب برای انتشار در فضای مجازی باشند.
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 .3دارای پروانهی ساخت (برای آثار سینمایی) ،مجوز تولید (در بخ

رادیویی  ،تلویزیونی یا نمای

خانگی) و ینا

منتشر شده در فضای مجازی (عکس  ،پوستر ،کلیپ  ،نماهنگ ،موشن ) باشند.
 -4آثار ارسالی باید به معرفی «میراث فرهنگی» کشور به نحو مناسب مستقیم یا غینر مسنتقیم منرتبط باشند و حنداقل
یکی از موارد زیر را در برگیرد:
الف-میراث فرهنگی ملموس شامل:
بناها و مجموعه های تاریخی  ،محوطه های تاریخی و باستان شناسی ،شهرها و روستاهای تاریخی ،میراث معماریمدرن و معاصر ،میراث صنعتی و ...
 اشیا و اموال تاریخی و فرهنگیب-میراث فرهنگی ناملموس شامل« :رسوم» « ،آئین ها» « ،سننت هنا» « ،شنیوه زنندگی»« ،جشنن هنا و رویندادهای
مذهبی و محلی» « ،زبان ،گوی

و واژگان» « ،هنرهای نمایشی»« ،دان

و مهارت های بومی و منطقنه ای منرتبط بنا

زیست بوم»  «،هنرها و مصنوعات دستی سنتی» در سطوح قومی ،محلی ،استانی  ،ملی  ،منطقه¬ای و ...
نحوه ارسال آثار:
صاحبان آثار و هنرمندان میتوانند حداکثر تا تاریخ  15شهریور  1401آثار خود را با تکمیل فرم ،از طرین وبسنایت
 https://ch-festival.mcth.irو یا ایمینل  http://mail.mcth.irینا بنه نشنانی :تهنران  ،خیاینان فردوسنی
شمالی ،خیابان شهید تقوی (کوشک ساب ) ،نب

کوچنه مهننا  .پنال

 ، 31طبقنه دوم کند پسنتی  1145686314و

صندوق پستی  11155693دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
تاییدیه دریافت اثرکه از طری ایمیل برای شرکتکنندگان ارسال منیشنود بنه منزلنهی ثبنت اثنر در فهرسنت آثنار
دریافت شده برای داوری خواهد بود.
آثار باید روی DVDبه دبیرخانه جشنواره ارسال شود .بر روی هر لوح فشرده ،فقط یک اثر ارائه گردد.
برای اطالع از جزئیات بیشتر فراخنوان و مقنررات جشننواره ،بنه نشنانیhttps://ch-festival.mcth.irمراجعنه
فرمایند و یا با شماره تلفن  02166170180تماس حاصل شود.

اختتامیه جشنواره پاییز سال 1401
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فرم تقاضای شرکت جشنواره

بسمه تعالی
نخستین جشنواره چند رسانه ای میراث فرهنگی
سال تولید :

عنوان اثر:

نویسنده:

تهیه کننده :

دیگر عوامل تولید (برای حفظ مالکیت فکری) :

کارگردان:

مزیتهای خاص اثر تولید شده:

اینجانننننننننننب  ..............................................کنننننننننند ملنننننننن نی .................... :متولنننننننننند ....................
تحصننننننیالت ..............................:سنننننناکن اسننننننتان .....................:شهرسننننننتان.......................:خیابننننننان
.....................کوچه ...................:شماره ........:طبقه و واحد  ...............کدپستی:
تلفن همراه:

تلفن ثابت:
نشانی الکترونینک:
فرهنگی ،مدار

بنا اطنالع از مفناد و مقنررات نخسنتین جشننواره مینراث

درخواستی را ارسال و متقاضی شرکت در بخ

 .................................جشنواره هستم.

تاریخ و امضاء
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