بسمٍ تعالی
فراخًان سيمیه ديرٌ جایزٌ پژيَش سال سیىمای ایران
هؼاًٍر زَسؼِ فٌاٍسی ٍ هغالؼاذ سیٌوایی ساصهاى اهَس سیٌوایی ٍ سوؼی ٍ تصشی تِ هٌظَس ضٌاسایی ٍ زمَیر
سٍیىشدّای خژٍّطی هشزثظ تا سیٌوای ایشاى،

سٍهیي دٍسُ جایضُ خژٍّص سال سیٌوا سا تِ هٌاسثر ّفسِ

خژٍّص ،دس ًیوِ دٍم آرس سال  1398تشگضاس هی وٌذ .اص اسساداى ،سیٌواگشاى ،داًطجَیاى ،خژٍّطگشاى دس
داًطگاُّا ٍ هشاوض ػلوی-خژٍّطی وِ خژٍّص ّایی دس صهیٌِ سیٌوای ایشاى اًجام دادُ اًذ ،تا زَجِ تِ هحَسّای
هَضَػی روش ضذُ ٍ ضشایظ هٌذسج دس ایي فشاخَاى ،تشای ضشور دس ایي سٍیذاد ،اص عشیك اسسال آثاس خژٍّطی
خَد ،دػَذ ُب ػول هیآٍسد.

اَداف
 جْردّی خژٍّص ّا ٍ هغالؼاذ سیٌوایی تِ سَی هَضَػاذ ولیذی ٍ صیشتٌایی سیٌوای ی تشای ووه تِاسزمای ویفی سیٌوای ایشاى ٍ زمَیر ساتغِ تا هخاعثاى.
 زطَیك ٍ زمذیش اص زالش ّای ػلوی ٍ خژٍّطی اسساداى ،داىضجَیاى ،اًذیطوٌذاى ٍ خثشگاى داًطگاّی ٍ هشاوضخژٍّطی وِ سْوی اص هغالؼاذ ػلوی ٍ خژٍّصّای خَد سا تِ سیٌوای ایشاى اخسصاظ دادُاًذ.
 زمَیر اسزثاط هسماتل داًطوٌذاى ٍ خژٍّطگشاى سضسِّای هخسلف داًطگاّی ٍ دیگش هشاوض ػلوی -خژٍّطی ،تاسیٌواگشاى ٍ دسراًذسواساى سیٌنای ایشاى .

محًرَای مًضًعی پژيَشَا
 هغالؼاذ هیاى سضسِای دس سیٌوای ایشاى  :هغالؼاذ اجسواػی ٍ فشٌّگی  -هغالؼاذ دیٌی ٍ فلسفی -
هغالؼاذ زاسیخی  -هخاعثاى  -سیٌوا ٍ هٌافغ هلی -هغالؼاذ آیٌذُخژٍُ ی
 زَسؼِ ٍ زمَیر صیشساخر ّای سیٌوای ایشاى  :فٌاٍسیً -یشٍی اًساًی  -فضاّای فیضیىی زَلیذ ٍ
ًوایص(اسسَدیَ ،لَویطي ،ضْشن سیٌوایی ،سالي ًوایص فیلن)،
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ً ظشیِخشداصی ٍ ًمذ دس صهیٌِ ضىلگیشی سیٌوای هلی ایشاى؛ اص جٌثِّای سثه ،فشم ٍ صیثایی ضٌاسی -
هضوَى ٍ هحسَا
ً مص ٍ جایگاُ زطىلّای صٌفی دس سیٌوای ایشاى :هَاصیي حمَلی ٍ اخالق حشفِای – ضَاتظ حشفِ ای
ٍ هٌاسثاذ ػَاهل زَلیذ – اسزماء هْاسذ ّای حشفِ ای
 چالصّای فشآیٌذ زَلیذ زا اوشاى فیلن  :خیصزَلیذ ،زَلیذ ٍ خس زَلیذ– ًظام خخص ،اوشاى ٍ زثلیغاذ –
زَلیذ هطسشن ٍ تاصاسیاتی تیي الوللی
 آسضیَ ٍ حفاظر اص هیشاش هلی سیٌوای ایشاى  :حفظ ٍ ًگْذاسی آثاس -زَسؼِ ٍ ساصهاًذّی آسضیَ -
جایگاُ ٍ اّویر آسضیَ هلی فیلن دس خژٍّصّای هشتَط تِ سیٌوای ایشاى
ً مص ٍ جایگاُ صاحةًظشاى سضسِّای هخسلف ػلوی دس اسزمای سیٌوای ایشاى.

شرایط آثار
 -1هماالذ ػلوی  -خژٍّطی ،خایاى ًاهِّا ٍ عشح ّای خژٍّطی وِ دس فاصلِ صهاًی اٍل هْشهاُ  1397زا خایاى
ضْشیَس  1398تِ ًگاسش دسآهذُ تاضٌذ ،اهىاى ضشور داسًذ (اثش ًثایذ دس دٍسُّای لثل اسائِ ضذُ تاضذ).
 -2عشحّای خژٍّطی تایذ حذالل هطسول تش  120صفحِ  500ولوِای زایح ضذُ تاضٌذ.
 -3هماالذ ػلوی-خژٍّطی چاج ضذُ یا چاج ًطذُ دس ًطشیاذ ػلوی-خژٍّطی یا دیگش ًطشیاذ ػلوی -زخصصی
هغاتك ضشایظ ػوَهی آى هجالذ هَسد لثَل اسر.
 -4خایاىًاهِّا هغاتك تا ضشایظ ٍ هؼیاسّای ّش داًطگاُ لاتل خزیششاًذ.
 -5آثاس «خژٍّصی تصشی» تشای هغالؼِ ٍ ضٌاخر سیٌوای ایشاى (فیلن تِ هثاتِ همالِ یا وساب خژٍّطی ) .آشاس
اسسالی تایذ ووسش اص  30دلیمِ ٍ سال زَلیذ آًْا اص  1396تِ تؼذ تاضذ.
 -6خژٍّصّایی وِ دس داًطگاُ ّا ٍ هشاوض ػلوی غیشایشاًی دس لالة همالِ ٍ خایاىًاهِ زذٍیي ٍ تِ دتیشخاًِ تشسذ .
ایي آثاس تایذ هشتَط تِ  23سدساهثش  2018تِ تؼذ تاضذ.
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 -7هشاوض زحمیمازی ٍ خژٍّطی هیزَاًٌذ سصٍهِ ،اسٌاد ٍ هذاسن ولیِ فؼالیر ّای ووی ٍ ویفی خَد سا دس حَصُ
خژٍّصّای هشتَط تِ سیٌوای ایشاى ،دس هذذ صهاى اػالم ضذُ ،تِ دتیشخاًِ جایضُ خژٍّص اػالم داسًذ.
* دتیشخاًِ جایضُ خژٍّص سال سیٌوای ایساى حك اسسفادُ اص چىیذُ خژٍّص ّا دس ساهاًِ ،وساب ،هجال ذ،
تشٍضَسّا ٍ زَلیذ خثش هشتَط تِ ایي سٍیذاد سا داسد.
**آثاس سسیذُ تِ دتیشخاًِ خس فشسسادُ ًخَاّذ ضذ.
جًایز
تِ خژٍّطگشاى تشگضیذُ جَایضی تِ ضشح صیش اّذا خَاّذ ضذ:
 تشزشیي «خژٍّص سیٌوایی» سال :زٌذیس ،لَح تشگضیذُ ٍ هثلغ  200/000/000سیال حوایر هالی.
 تشزشیي «خایاىًاهِ داًطجَیی» سال :زٌذیس ،لَح تشگضیذُ ٍ هثلغ  70/000/000سیال حوایر هالی.
 تشزشیي «خژٍّص تصشی» سال :زٌذیس ،لَح تشگضیذُ ٍ هثلغ  200/000/000سیال حوایر هالی.
 تشزشیي «همالِ ػلوی /خژٍّطی» سال :زٌذیس ،لَح تشگضیذُ ٍ هثلغ  50/000/000سیال حوایر هالی.
 تشزشیي «اثش علوی /خژٍّطی خاسجی» سال :زٌذیس ،لَح تشگضیذُ ٍ هؼادل اسصی حوایر هالی ّش تخص.
 تشزشیي هشوض خژٍّطی :زٌذیس ٍ لَح تشگضیذُ.
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ثبت وام
آغاص ثثر ًام ٍ زىویل فشم دسخَاسر ضشور :اص  1398/07/03زا 1398/07/30
اسسال آثاس  :حذاوثش یه هاُ خس اص زاسیخ اًسطاس فشاخَاى ،هٌحصشاً اص عشیك آدسس اخسصاصی جایضُ خژٍّص سال
سیٌوای ایشاى( )res@farhang.gov.irفایل دیجیسال آثاس هشتَط تِ تخص «خژٍّص تصشی» تایذ تِ دتیشخاًِ
زحَیل ضَد.
خژٍّطگشاى ،سیٌواگشاى ٍ هشاوض سیٌوایی ٍ خژٍّطی تشای زىویل فشم دسخَاسر ضشور ٍ اسسال آثاس یا وسة
آگاّی تیطسش ،هیزَاىىد تِ صفحِ اخسصاصی جایضُ خژٍّص سال سیٌوای ایشاى ،تِ ًطاًی صیش هشاجؼِ فشهایىد .
https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra

یا تا ضواسُ زلفيّای دتیشخاًِ جایضُ خژٍّص 09128095260 ، 38512739 :یا  33972200زواس تگیشیذ .
وشاوی دبیرخاوٍ :
زْشاى -خیاتاى جوَْسیً -شسیذُ تِ زماعغ سؼذی -خیاتاى اللِ صاس ًَ -خیاتاى خیشًیا ( -)1وَچِ خیشًیا-
خالن  -6خژٍّطىذُ هَصُ سیٌوا -عثمِ دٍم

4

