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 ایران یسینماومین دوره جایزه پژوهش سال سفراخوان 

به منظور شناسایی و تقویت  سازمان امور سینمایی و سمعی و بصریمعاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی 

را به مناسبت هفته  سینما سالومین دوره جایزه پژوهش سرویکردهای پژوهشی مرتبط با سینمای ایران، 

در دانشجویان، پژوهشگران  سینماگران، کند. از استادان،برگزار می 1398سال  نیمه دوم آذر پژوهش، در

اند، با توجه به محورهای هایی در زمینه سینمای ایران انجام دادهپژوهشی که پژوهش-مراکز علمی وها دانشگاه

از طریق ارسال آثار پژوهشی  موضوعی ذکر شده و شرایط مندرج در این فراخوان، برای شرکت در این رویداد،

 آورد. عمل میه خود، دعوت ب

 

 اهداف

برای کمك به  یها و مطالعات سینمایی به سوی موضوعات کلیدی و زیربنایی سینمایدهی پژوهشجهت -

  .تقویت رابطه با مخاطبان وارتقای کیفی سینمای ایران 

شجویان، اندیشمندان و خبرگان دانشگاهی و مراکز دان های علمی و پژوهشی استادان،تشویق و تقدیر از تالش -

 اند.های خود را به سینمای ایران اختصاص دادهپژوهشی که سهمی از مطالعات علمی و پژوهش

پژوهشی، با  -دانشگاهی و دیگر مراکز علمی های مختلفرشته پژوهشگراندانشمندان و تقویت ارتباط متقابل  -

 ای ایران.اندرکاران سینمدستسینماگران و 

 

 هامحورهای موضوعی پژوهش

  -مطالعات دینی و فلسفی  - و فرهنگی مطالعات اجتماعی ای در سینمای ایران:رشتهمطالعات میان •

  یپژوهآیندهمطالعات  -سینما و منافع ملی -مخاطبان  -مطالعات تاریخی 

های فیزیکی تولید و فضا -نیروی انسانی -های سینمای ایران: فناوریو تقویت زیرساخت توسعه •

 سینمایی، سالن نمایش فیلم(، نمایش)استودیو، لوکیشن، شهرک
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 -سبك، فرم و زیبایی شناسی  هایاز جنبه ؛گیری سینمای ملی ایرانشکل زمینه در و نقد پردازینظریه •

 مضمون و محتوا 

ضوابط حرفه ای  –ای سینمای ایران: موازین حقوقی و اخالق حرفه درهای صنفی تشکلنقش و جایگاه  •

 مهارت های حرفه ای ءارتقا –و مناسبات عوامل تولید 

 –نظام پخش، اکران و تبلیغات –تولیدتولید، تولید و پسپیش های فرآیند تولید تا اکران فیلم:چالش •

 تولید مشترک و بازاریابی بین المللی

 -سعه و سازماندهی آرشیو تو -حفظ و نگهداری آثار میراث ملی سینمای ایران: حفاظت ازآرشیو و  •

 های مربوط به سینمای ایرانپژوهش ملی فیلم در جایگاه و اهمیت آرشیو

 ایران. سینمایهای مختلف علمی در ارتقای نظران رشتهنقش و جایگاه صاحب •

 

 شرایط آثار

تا پایان  1397ماه مهرها و طرح های پژوهشی که در فاصله زمانی اول نامهپژوهشی، پایان -مقاالت علمی  -1

 .های قبل ارائه شده باشد()اثر نباید در دوره امکان شرکت دارند ،به نگارش درآمده باشند 1398شهریور 

 ای تایپ شده باشند.کلمه ۵۰۰صفحه  1۲۰های پژوهشی باید حداقل مشتمل بر طرح -۲

 تخصصی-پژوهشی یا دیگر نشریات علمی-در نشریات علمیچاپ نشده  یا چاپ شده پژوهشی-مقاالت علمی -3

  است. قبولمورد  تمجالآن  عمومیمطابق شرایط 

 ند.اها مطابق با شرایط و معیارهای هر دانشگاه قابل پذیرشنامهپایان -4

ار یلم به مثابه مقاله یا کتاب پژوهشی(. آثف) برای مطالعه و شناخت سینمای ایران «بصری یپژوهش» آثار -۵

  به بعد باشد. 1396دقیقه و سال تولید آنها از  3۰ از ارسالی باید کمتر

و به دبیرخانه برسد.  تدوین نامهپایانغیرایرانی در قالب مقاله و  ها و مراکز علمیهایی که در دانشگاهپژوهش -6

 به بعد باشد. ۲۰18سپتامبر  ۲3این آثار باید مربوط به 
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های کمی و کیفی خود را در حوزه رزومه، اسناد و مدارک کلیه فعالیت توانندمی مراکز تحقیقاتی و پژوهشی -7

 اعالم دارند. پژوهشدر مدت زمان اعالم شده، به دبیرخانه جایزه  های مربوط به سینمای ایران،پژوهش

ت، ها در سامانه، کتاب، مجالحق استفاده از چکیده پژوهش رانیا سینمایدبیرخانه جایزه پژوهش سال  *

 بروشورها و تولید خبر مربوط به این رویداد را دارد.

 **آثار رسیده به دبیرخانه پس فرستاده نخواهد شد.

 جوایز

 به پژوهشگران برگزیده جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد:

 ریال حمایت مالی. ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ مبلغ تندیس، لوح برگزیده و سال: «پژوهش سینمایی»برترین  •

 ریال حمایت مالی. ۰۰۰/۰۰۰/7۰ مبلغتندیس، لوح برگزیده و  سال: «نامه دانشجویینپایا»برترین  •

 .حمایت مالی ریال ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ مبلغتندیس، لوح برگزیده و  سال: «پژوهش بصری»برترین  •

 ریال حمایت مالی. ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ مبلغتندیس، لوح برگزیده و  سال: «مقاله علمی/ پژوهشی»برترین  •

 .هر بخش مالی حمایتمعادل ارزی تندیس، لوح برگزیده و  سال: «خارجی لمی/پژوهشیع اثر»برترین  •

 تندیس و لوح برگزیده. برترین مرکز پژوهشی: •
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 ثبت نام

 3۰/۰7/1398 تا ۰3/۰7/1398آغاز ثبت نام و تکمیل فرم درخواست شرکت: از   

سال اختصاصی جایزه پژوهش  آدرساز طریق  ماه پس از تاریخ انتشار فراخوان، منحصراًارسال آثار: حداکثر یك

باید به دبیرخانه « پژوهش بصری»فایل دیجیتال آثار مربوط به بخش  (res@farhang.gov.ir)ایران سینمای

 تحویل شود.

کسب  برای تکمیل فرم درخواست شرکت و ارسال آثار یا مراکز سینمایی و پژوهشی سینماگران و پژوهشگران،

 د.ن، به نشانی زیر مراجعه فرمایی ایرانسال سینمااختصاصی جایزه پژوهش  صفحهد به نانتوآگاهی بیشتر، می

https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra 

 

 یرید.تماس بگ 3397۲۲۰۰یا   ۰91۲8۰9۵۲6۰ ، 38۵1۲739  :پژوهشدبیرخانه جایزه  هایتلفنشماره یا با 

 

 نشانی دبیرخانه :

    -کوچه پیرنیا -(1خیابان پیرنیا ) -خیابان الله زار نو -نرسیده به تقاطع سعدی -جمهوریخیابان  -تهران    

 طبقه دوم -پژوهشکده موزه سینما -6 پالک
 
 

https://apf.farhang.gov.ir/fa/nicra

