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 مقدمه 

ــر در حوزه ــول نگ ــاه تح ــازه و نگ ــرد ت ــیزدهم و رویک ــت س ــار دول ــه ک ــاز ب ــا آغ ــی و ب ــف فرهنگ ــاي مختل ه

ــده در  ــی ش ــیر ط ــق مس ــابی دقی ــا ارزی ــایی ب ــی و پویانم ــتند، تجرب ــینماي مس ــترش س ــز گس ــاعی، مرک اجتم

ــا رویکردهــا و دســتورالعملدوره ــد متناســب ب و هاي وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی هــاي اخیــر، طراحــی جدی

را تهیـه  گرایی، اسـتاندارد سـازي و عـدالت محـوريقـانونراهبردهاي سه گانه سـازمان سـینمایی شـامل: 

 و در سند حاضر تهیه و ارائه نموده است.

 

 

 چشم انداز 

 عدالت محور کردیبا رو شنیمیمرکز در حوزه مستند و ان داتیتول یفیارتقاء سطح ک )1

 یرانیا -یاسالم تیهو يهانمادها و شاخص م،یمفاه یبه توسعه و تجل ژهیتوجه و )2

ــوا )3 ــاء محت ــدگ يارتق ــبک زن ــا س ــب ب ــیا یمناس ــالمی – یران ــ ،اس ــرا یانقالب ــام يب ــادیو ا ینیدآفری  ج

 يآثار هنر دیخلق و تول قیمطلوب از طر يهانگرش

 پویانماییو  یمستند، تجرب ينمایس داتیدر تول یینمایپژوهش و دانش س گاهیجا يارتقاء و اعتال )4



 

 رویکردها و ماموریت ها 

 تولید بر موضوعات راهبردي فرایند تمرکز  )1

تمرکــز بــر تولیــد  در ســالهاي گذشــته و مســتند،بررســی و ارزیــابی دقیــق و محتــوایی آثــار تولیــد شــده 

ایـران بیانیـه گـام دوم انقـالب اسـالمی موضـوعات مـورد اهتمـام دولـت و متناسـب بـا آثار مسـتند بـا 

 :شامل

 تبیین آرمانهاي انقالب اسالمی 

  دفاع مقدسفرهنگ مقاومت و 

 زمینفرهنگ و هنر ایران 

 مفاخر و مشاهیر 

 یرانیا-ترویج سبک زندگی اسالمی 

 مردم شناسی و فرهنگ اقوام 

 و جمعیت خانواده 

 جوانان و نخبگان 

 مستند ورزشی 

 علمی ها و موضوعاتپیشرفت 

 و اعتماد اجتماعی يباورخود 

 اقتصاد مقاومتی 

 هاي دانش بنیانو کار کسب 

  محوراجتماعی مسألهآسیب شناسی 

 آینده نگري بر محور امید و آگاهی 

 محیط زیست و حیات وحش 

 توسعه پایدار 

 

تمرکـز بـر تولیـد  در سـالهاي گذشـته وانیمیشـن بررسی و ارزیـابی دقیـق و محتـوایی آثـار تولیـد شـده 

 ایـران بیانیـه گـام دوم انقـالب اسـالمیموضـوعات مـورد اهتمـام دولـت و متناسـب بـا آثار انیمیشن با 

:شامل

 خانواده 

 یرانیا-یج سبک زندگی اسالمیترو 

 هاي قهرمانان ملیداستان 

 تبیین آرمانهاي انقالب اسالمی 

 فرهنگ مقاومت و ایثار 

 داستان هاي برگرفته از کتب تاریخی 

 قصص قرآنی 

 آینده نگري بر محور امید و آگاهی 

 فرهنگ اقوام 

 مهارت آموزي

 



 

 

 پرهیز از تولید آثار با موضوعات مشابه و تمرکز بر تنوع موضوعات تولیدات مستند و انیمیشن )2

اي کشـور اسـت کـه موجـب تولیـد این موضوع یکی از مسائل مبـتال بـه مراکـز فرهنگـی، هنـري و رسـانه

ــا موضــوعات مشــابه و رویکردهــاي یکســان شــده و منجــر بــه اتــالف بودجــه و همینطــ ور تــوان و آثــار ب

ــدان می ــار تخصــص فیلمســازان و هنرمن ــاي آث ــه لیســت موضــوعات و ســوژه ه ــا بررســی و تهی شــود. ب

در ســامانه کاتــالوگ دیجیتــال مرکــز پــیش  1399تولیــد شــده در ســالهاي گذشــته کــه البتــه در ســال 

ــوعات و تو ــنهاد موض ــان پیش ــت امک ــده اس ــازي ش ــاده س ــی و پی ــوع در بین ــد و داراي تن ــدات جدی لی

 ا، گونه ها و اشکال مستند فراهم شده است.هحوزه

 

 تمرکز ویژه بر تقویت و حمایت کمی و کیفی تولیدات مستند و انیمیشن در استانها )3

کـل هـاي فرهنـگ و ارشـاد اسـالمی اسـتانها در با توجه بـه تجربـه مرکـز در همـاهنگی و ارتبـاط بـا اداره

طـرح هـاي مسـتند اسـتانی در سـال  سال هـاي گذشـته و همچنـین تجربـه بررسـی و حمایـت از تولیـد

، ضمن بررسـی و رفـع مـوارد و موانـع اجرایـی تجربـه اخیـر و بـازنگري در نحـوه حمایـت و تولیـد 1399

از آثــار، مرکــز مصــمم بــه تمرکــز بــر تقویــت و حمایــت از فیلمســازان و هنرمنــدان در حــوزه مســتند و 

 باشد.انیمیشن در سراسر کشور می

 

 هدف استعدادیابی و ارتقاء سطح علمی هنرمندان در سراسر کشورهاي تخصصی با اجراي طرح )4

بــا توجــه بــه اهمیــت مســاله اســتعدادیابی و آمــوزش در حــوزه هــاي فرهنگــی و هنــري، و بــا همــاهنگی 

اداره کــل هــاي فرهنــگ و ارشــاد اســالمی اســتانها و دفــاتر انجمــن ســینماي جوانــان در سراســر کشــور، 

ــر آمــوزش و طــرح سراســري شناســایی و اســتعدادیاب ــا تمرکــز ب ی هنرمنــدان جــوان و مســتعد کشــور ب

ارتقاء سطح علمـی و تخصصـی بـا برگـزاري دوره هـاي آموزشـی آنالیـن، کارگـاه هـا و مسـترکالس هـاي 

ملــی و بــین المللــی در دســتور کــار مرکــز گســترش ســینماي مســتند، تجربــی و پویانمــایی قــرار گرفتــه 

 است.

 



 

 

 توایی کلیه تولیدات جدید از مرحله توسعه طرح تا عرضهریزي و ارزیابی تکنیکی و محبرنامه )5

هاي تولیــدات موفــق در ســالهاي اخیــر، مســاله ارزیــابی و کنتــرل محتــوایی و تکنیکــی بــا بررســی تجربــه

شـود. همچنـین آثار از مرحله ارائه طـرح و پـژوهش تـا پایـان فرآینـد تولیـد بـیش از پـیش مشـخص می

ر نیـز یکـی از مـواردي اسـت کـه عمومـا مـورد غفلـت واقـع شـده و برنامه ریزي و بررسی نحوه عرضه آثـا

شـود. از موجب خسارت بـه فیلمسـاز و سـرمایه گـذار و همچنـین عـدم دسترسـی مخاطبـان بـه آثـار می

ــته و  ــارب گذش ــتفاده از تج ــا اس ــایی ب ــی و پویانم ــتند، تجرب ــینماي مس ــترش س ــز گس ــن رو مرک ای

بـه صـورت مـنظم و بـر اسـاس جـداول زمـان بنـدي،  همچنین برنامه ریزي و کنترل پروژه هـاي مصـوب

نسبت به ارزیابی محتوایی و فنـی آثـار از مراحـل ابتـدایی تـا پایـان چرخـه عرضـه محصـول تولیـد شـده 

 نماید. اقدام می

 

 حمایت از تولید مستند (فاند) براي حمایت از تولید آثار با رویکرد امید، اخالق و آگاهیصندوق  )6

گســترش اولویــت هــاي موضــوعی ابــالغ شــده توســط ســازمان ســینمایی را عــالوه بــر از آنجاییکــه مرکــز 

نمایــد، در مقــام کمپــانی تولیدکننــده آثــار هنــري، بــراي تولیــدات عمــومی بــه صــورت جــدي دنبــال می

حمایت و تشویق هنرمنـدان متعهـد کشـور در ارائـه و تولیـد آثـار بـا رویکـرد امیـد، اخـالق و آگـاهی، بـا 

ــ ــندوق تولی ــاد ص ــوعات و ایج ــا موض ــب ب ــدات متناس ــت از تولی ــوان و حمای ــه فراخ ــدام ب ــتند اق د مس

 نماید.المللی میمحورهاي داراي اولویت ویژه ملی و بین

 

طراحی و ایجاد کـارگروه مسـتند و انیمیشـن جهـت بررسـی مسـائل حـوزه تهیـه، تولیـد و  )7

 تمرکز بر تولیدات مشترك بین ارگانها و سازمان هاي و فرهنگی و هنري

کی از موضوعات مهـم و جـدي در حـوزه تولیـدات فرهنگـی و هنـري، تمرکـز بـر هـم افزایـی و اسـتفاده ی

از ظرفیت مراکز، سازمان هـا و ارگانهـاي فرهنگـی و هنـري کشـور اسـت. بـا توجـه بـه امکانـات هـر یـک 

و  از این مراکز، برنامـه ریـزي بـراي طراحـی و ایجـاد کـارگروه هـاي مسـتند و انیمیشـن و ارتبـاط گیـري

برگــزاري جلســات مــنظم بــا نماینــدگان محتــرم در ســایر ســازمانهاي مربوطــه بــه منظــور بررســی، رفــع 



 

 

اشکاالت و موانع و همچنین تمرکـز بـر تهیـه و تولیـد آثـار فـاخر و ویـژه بـا تجمیـع امکانـات سـازمانها و 

 ارگانها آغاز شده است.

 

 حوزه ثبت و تولید آثار ریزي و اطالع رسانی درهاي ارتباطی و برنامهتوسعه سامانه )8

با توجه بـه اهمیـت تقویـت مسـیرهاي ارتبـاطی دوسـویه بـا هنرمنـدان، فـاز نخسـت سـامانه اتوماسـیون 

مــورد بهــره بــرداري قــرار گرفــت. در ایــن فــاز امکــان شناســایی  1400ثبــت و پیگیــري طــرح در ســال 

ــا ــی پی ــال بررس ــاي در ح ــرح ه ــایج ط ــري نت ــت و پیگی ــان ثب ــین امک ــان و همچن ــازي و مخاطب ده س

عملیاتی شده است. همچنین یکی دیگـر از مـواردي کـه در ایـن مرحلـه مـورد بهـره بـرداري قـرار گرفتـه 

است، ارائه خدمات ویـژه صـاحبان طـرح هـاي مـورد تاییـد و مصـوب مرکـز از مرحلـه انعقـاد قـرارداد تـا 

ــی ــا و... م ــات در خصــوص درخواســت اقســاط، مجــوز ه ــت مکاتب ــد باب ــانی تولی ــن مراحــل پای باشــد. ای

موجــب تســهیل ارائــه خــدمات بــه فیلمســازان خواهــد توســعه خواهــد یافــت و  1401خــدمات در ســال 

 شد.

 

برنامه ریزي، اجرا و اطـالع رسـانی اکـران حقیقـت و رویـدادهاي فرهنگـی و هنـري و هفتـه  )9

 هاي فیلم در مناطق مختلف کشور

همچنـین نمـایش در مراکـز فرهنگـی و با توجه به آغاز به کـار طـرح اکـران حقیقـت و نمـایش آنالیـن و 

ــین  ــایی در اول ــی و پویانم ــتند، تجرب ــینماي مس ــز گســترش س ــدات مرک ــور تولی ــر کش ــري در سراس هن

گیــرد. پنجـره عرضـه عمـومی در قالـب اکـران حقیقــت در اختیـار عالقمنـدان در سراسـر کشـور قـرار می

انفــرادي و گروهــی آثــار از بــه ایــن ترتیــب در تمــامی شــهرها و روســتاهاي کشــور نیــز امکــان تماشــاي 

طریق سامانه طراحی شده، فـراهم شـده اسـت. همچنـین عـالوه بـر اکـران حقیقـت، طراحـی و برگـزاري 

ــیلم، جلســات نقــد و بررســی و  ــب هفتــه هــاي ف ــه در قال ــدادهاي مــنظم و متنــوع هفتگــی و ماهیان روی

 مراسم رونمایی از تولیدات مرکز در دستور کار قرار گرفته است.

 



 

 

 رویداد فصلی پیچینگ به منظور جذب سرمایه خارجی در تولید مستند برگزاري )10

ــت در حــوزه  ــاء ســطح تخصصــی فیلمســازان، فعالی ــدامات در حــوزه اســتاندارد ســازي و ارتق یکــی از اق

جذب سرمایه و برگـزاري رویـدادهاي پیچینـگ بـا حضـور سـرمایه گـذاران بـین المللـی اسـت. بـا توجـه 

 1401ي ایـن رویـداد، برگـزاري چهـار رویـداد فصـلی پیچینـگ در سـال به تجربه موفق مرکـز در برگـزار

 برنامه ریزي شده است.

 

بــه صــورت فیزیکــی و آنالیــن و برگــزاري » ســینماحقیقت«المللــی برگــزاري جشــنواره بین )11

 همزمان در استانها

ــین المللــی فــیلم مســتند  ــه برگــزاري موفــق ادوار چهــاردهم و پــانزدهم جشــنواره ب ــا عنایــت بــه تجرب ب

بــه صــورت آنالیــن و برگــزاري محــدود بــه صــورت فیزیکــی در دوره پــانزدهم، و » ســینماحقیقت«ایــران 

، بـا بهـره گیـري 1401با امید به عـادي شـدن شـرایط برگـزاري رویـدادهاي فرهنگـی و هنـري در سـال 

ــاط از  ــی نق ــان از اقص ــی مخاطب ــان دسترس ــدن امک ــراهم ش ــه در ف ــل توج ــتاوردهاي قاب ــارب و دس تج

کشــور بــه محتــواي ارائــه شــده در زمــان برگــزاري جشــنواره، برگــزاري فیزیکــی و آنالیــن جشــنواره بــه 

بـراي ادوار آینـده همراه برنامه ریزي جهـت برگـزاري فیزیکـی جشـنواره بـه صـورت همزمـان در اسـتانها 

 ی شده است.پیش بین

 

 تمرکز ویژه بر عرضه و پخش تولیدات مرکز )12

، توســعه و تــداوم فرآینــد عرضــه آثــار در 1401یکــی از موضــوعات و اولویــت هــاي مهــم مرکــز در ســال 

ــه نمــایش جشــنوارهرســانه ــا نمــایش هاي داخلــی در قالــب پنجــره هــاي اســتاندارد پخــش از مرحل اي ت

هــاي تنــوع در مجموعــه هــاي فرهنگــی و هنــري و اکرانهاي بــرخط و نمــایش هــاي متلویزیــونی، رســانه

مردمی سراسـر کشـور اسـت. ایـن طراحـی موجـب حرکـت و اسـتمرار حیـات تولیـدات مرکـز در چرخـه 

عرضــه و نمــایش، و همچنــین درآمــدزایی از محــل عرضــه و فــروش فــیلم در شــکل هــاي مختلــف مــی 

 شود.



 

 

ین المللـی بـا حضـور در بازارهـاي ریزي و بازاریـابی تولیـدات داراي قابلیـت عرضـه بـبرنامه )13

 هاي تلویزیونی و اکران هاي بین المللیفیلم بین المللی، نمایش

اولویــت مهــم مرکــز در حــوزه بازرگــانی و بــین الملــل، بازارســازي و بازاریــابی آثــار و تولیــدات مســتند و 

ت هــاي علیــرغم محــدودی 1399باشــد. بــه همــین منظــور بــا تمرکــز ایجــاد شــده از ســال انیمیشــن می

ــق  ــابی از طری ــري و بازاری ــاط گی ــیلم، ارتب ــاي ف ــی در بازاره ــور فیزیک ــفر و حض ــان س ــدم امک ــا ع کرون

اینترنتــی و بــا بهــره گیــري از شــیوه هــاي مــدرن دیجیتــال مارکتینــگ در دســتور کــار قــرار گرفــت کــه 

و بـا توجـه بـه  1401نتیجه آن شکل گیـري شـرایط فـروش بـین المللـی تولیـدات مـی باشـد. در سـال 

شــرایط جدیــد، برنامــه ریــزي جهــت حضــور در بازارهــا و تــداوم ارتبــاط گیــري مــوثر بــا خریــداران بــین 

 المللی با هدف دستیابی بیشتر به فروش خارجی برنامه ریزي شده است.

 

 هاي سینمایی هنر و تجربهساماندهی و تقویت اکران )14

، بـا توجـه بـه شـیوه 1401سـال با توجه بـه مأموریـت مرکـز در نظـارت و اجـراي اکـران هنروتجربـه در 

ــراي ســاماندهی و شــفاف ســازي نحــوه اجــراي  اجــراي ایــن فعالیــت در ســالهاي اخیــر، برنامــه ریــزي ب

اکــران و هزینــه و درآمــدهاي حاصــل از اجــراي ایــن فعالیــت بــا هــدف تقویــت اکــران هنــر و تجربــه در 

 دستور کار قرار دارد.

 

 


