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 کندباشگاه فیلم رویش برگزارمی

 "سینما حماسه"

 مستندتولید فیلم  ملی فراخواندومین 

 

 مقام معظم رهبری

. اساساً شودیساخته م یخوب یاست؛ الحمدهلل مستندها یاسالم یامروز جمهور یهنر یهااز اقبال یکیمستند،  لمیساخت[ ف]»

 ی. سعدیجهت را حفظ کن نیا دیکن یاست؛ سع یو ارزش ینیو د یاست و الحمدهلل جهت، جهت انقالب یباارزش زیمستند، چ لمیف

هنر  تیّمیآن صفا و صم -شهرت و مانند آن-هنرمند جالب است  یبرا موالًکه مع ییزهایمحض و چ یهنر یهاشیگرا دیکن

هنر  ست؛یاغوا ن ست،یفساد ن ست،ین بیفر ست،یدر آن دروغ ن حالنیهنر است و درع ی. هنر انقالبردیرا از شما نگ یانقالب

 «باارزش است. یلیخ نیا د،یرا نگه دار نیا د،یرا حفظ کن هیروح نیاست؛ ا نیا یاسالم

 

  "سینما حماسه"چیستی و چرایی •

گیری ساز شکلچالش با موانع بزرگ است که زمینهدر و شورانگیزشان  امیدبخشهای تالشو  قهرمانان

 شود.های حماسی میساخت حماسه و داستان، های جمعیحرکت

هایش در شاهنامه دالوریو ما با شنیدن نام حماسه به یاد رستم  وبویی از تاریخ دارد و همهحماسه اگرچه رنگ

 افتیم. اما به این معنا نیست در روزگار ما قهرمانان یا رفتارهای قهرمانانه نیست. ما درگیر حجاب معاصرتمی

های دوستان و امتداد قهرمانان ما، مردمی هستند که با همه کاستیبینیم. اما هستیم و قهرمانان را نمی

شوند تا با اتکا بر ند و با مشکالت گوناگون روبرو میدههای دشمنان، باز هم امید خود را از دست نمیدشمنی

 .از سد مشکالت عبور کنندمیراث هویتی، بومی و دینی خود، 

از دیرباز تا اکنون، شاهد  گ، تاریخ و زندگی بسیاری از اقوام و مردمان مناطق مختلف ایران زمین،فرهن

بداران، رئیسعلی دلواری، سرها؛ بسیارند این نامای بوده است. های حقیقی و اسطورهها و قهرمانیحماسه

های ملی و محلی که شاید نامشان تا نمونهو...  ، سلیمانیآرارخان، میرزاکوچک خان جنگلی، جهانباق، ستارخان

 .شان عظیم است و پندآموز و بازگفتنیاین حد و برای همه آشنا نباشد، اما حماسه
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 فیلم مستند. های مختلف استهای ملی و بومی در عرصهیکی از بهترین راویان حماسه ی مستندشک سینمابی

یدن به زندگی مطلوب و جامعه پیشرفته ایرانی و اسالمی برانگیزاننده روح جمعی برای رفع موانع در مسیر رس

 .است

کند یها و موانع غلبه مهایی که با اتکا بر فداکاری و خردورزی بر تمامی سختیحرکتتواند می ی مستندسینما

وبا استناد بر واقعیت  را ثبت کند و به دست آیندگان برساند گرداندو روح امید را به مردم و کشور باز می

 اعمال پهلوانی، مردانگی، شجاعت و ایثار و به طور کلی افتخارات فردی یا قومی یک ملت را به تصویر بکشد.

مختلف شخصیت ها  مظاهربه وجود آورد تا  فرصتیرویداد این قصد دارد با برگزاری  سینما حماسه دبیرخانه

 .کشیده شودبه تصویر در فیلم مستند با رویکرد خالقانه  و موقعیت های حماسی

 

 موضوعات تولید طرح•

 ای بومی ایران زمین هها و حماسهروایت شخصیت -

 )قهرمانان شهری و روستایی(های حماسی معاصر ایران وقایع و شخصیت -

 می باشد( فیلمساز محل زندگی اولویت انتخاب با موضوعات بومی) ما می توانیم -

 

 مقررات فراخوان•

 .ندارد یمحدودیت زمان مستندهای ارائه شده برای تولید فیلم طرح -

 .محدودیتی برای ارسال چند عنوان طرح توسط یک نفر وجود ندارد -

هنرمندانی که قصد حضور با چند اثر را دارند باید طرح های خود را به صورت مجزا به دبیرخانه ارسال و   -

 .برای هر اثرفرم جداگانه تکمیل نمایند

 .ارائه شود  pdf ها حتما در قالبطرح  -

 .ارایه طرح حداکثر در سه صفحه باشد  -
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های خالقانه و اجرایی ه برارسال کتبی طرح در مورد جنبهتواند در صورت نیاز عالوارائه کننده طرح می -

 .ارسال نماید 09379377010شماره تماس  دقیقه به 5طرح خود ویدئویی حداکثر به مدت 

 . تالزامی اس ی ارائه کننده طرحزومه کارگردانارائه ر -

به  1401اردیبهشت ماه  27تا  24سینما حماسه از تاریخ  در بخش مستند برگزیدگان مرحله اول رویداد

برای شرکت در نشست ها و کارگاه های سینما حماسه میهمان تشخیص دبیرخانه رویداد در صورت لزوم 

 .در شهر مشهد خواهند بود رویداددبیرخانه 

پذیرای طرح های مرتبط  رویدادها براساس موضوعات فراخوان خواهد بود.اما دبیرخانه اولویت انتخاب طرح-

سوژه های بومی و منطقه ای )الزم به ذکر است  .وخالقانه حماسی خارج از موضوعات ذکر شده نیز می باشد

 ند.(می باش انتخاب محل زندگی فیلمساز در اولویت

هرگونه مسئولیت خالف این امر برعهده وی  ارئه دهنده طرح را صاحب اثر تلقی نموده ودبیرخانه رویداد 

 .خواهد بود

 .باشدتن مقرارت رویداد سینما حماسه میثبت نام برای هراثر الزامی و به منزله پذیرفدرخواست تکمیل فرم 

 

 

 

 اعضاء هیئت انتخاب و داوری•

 خواهند شد. یمنتخب مرحله اول معرف یهمزمان با اعالم طرح ها یانتخاب وداور ئتیاعضاء ه

 دبیر رویداد: سجاد انتظاری
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 جوایز• 

 .برای تولید تعلق خواهد گرفتمیلیون تومان  150برگزیده هرکدام تا سقف  مستند نامهفیلم 3به 

 

  تقویم برگزاری•

 1400ماه  اسفندانتشار فراخوان: 

 1401 ماهفروردین  31آخرین مهلت ارسال طرح:  

 1401ماه  اردیبهشت 15های منتخب مرحله اول : اعالم اسامی طرح

  با حضور برگزیدگان مرحله اول 1401 اردیبهشت 27الی  24( :  مشهدبرگزاری رویداد سینما حماسه )

 1401ماه  تیر 15های منتخب مرحله اول : براساس طرح نامهفیلممهلت ارسال  آخرین

 1401ماه  مرداد 15اعالم آثار برگزیده نهایی 

 

  نشانی دبیرخانه فراخوان

       رضوی خراسان اسالمی انقالب هنری حوزه  - 22و 20 هاشمیه بین -هاشمیه بلوار –مشهد 

 دبیرخانه هنر حماسی

 9178631813کدپستی : 

 118داخلی  - 38830362تلفن : 

 09379377010تلفن همراه : 

Honarhamasi.ir@gmail.com 

 

 

mailto:Honarhamasi.ir@gmail.com
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 مستندفرم درخواست شرکت در دومین رویداد سینما حماسه بخش 

 

  دهنده طرح:خانوادگی ارائهنام و نام

  

 نام اثر:

 

 زمان تقریبی اثر : مرد  جنسیت: زن 

 

 موضوع اثر: محل تولد:

 

 مدرک تحصیلی:  تاریخ تولد:   

 رشته تحصیلی: 

 شغل:  کدملی: 

 تلفن تماس ضروری ثابت:  تلفن همراه: 

 

 آدرس دقیق پستی: 

 کدپستی: 

 آدرس ایمیل: 

 های هنری کارگردان اثر:ای از سوابق،افتخارات و فعالیتخالصه

 

 

 

 

 


