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 مقدمه :

اصول و مبادی آن به صورت دقیق، منظم و راز استواری و استحکام هر دانشی مبنی بر رعایت 

علمی است و تبیین این اصول در بستری علمی هم چون دانشگاه و مراکز علمی میسر و امکان 

 پذیر است. 

در حقیقت دانش پژوهان و طالبان علم در مسیر پیچیده و پرپیچ و خم آن به غایت نمی رسند 

ه پژوهنده ی مبتدی را از ابتدای راه رهنما شگاه است کمگر به ادراک و فهم مبانی، و این دان

 بوده و اورا به قله های دانش و افق های روشن سوق می دهد. 

تهران در راستای تحقق وظایف آموزشی خود و  64از این جهت مرکز فرهنگ و هنر واحد 

ترویج فرهنگ و هنر با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد استعداد های 

هنگی و هنری اقدام به برگزاری اولین دوره استعدادیابی و پذیرش رایگان ) بورسیه فر

 تحصیلی(  منتخبین دوره در چند رشته هنری نموده است. 

 امید که این حرکت فرهنگی مورد قبول خالق هنر قرار گیرد . 

  



 

 

: سخن رئیس مرکز  

 

ایجاد بستری مناسب برای  ؛آموزش و فرهنگ کشور نهادبدون شک مهم ترین وظیفه ی 

ند و یابهمچون دانشگاه و مراکز دانش بنیان پرورش رزندان این مرز و بوم است تا در مأمنی ف

 آتیه ی کشور را آنگونه که شایسته است بنا نهند. 

ی را در جهت شناسایی استعداد ها موجبات بضاعت حد در تا دانستیم واجب خود بر باب این از

  .آوریم فراهمو رشد ایشان 

شکوفایی  هایی برای در شناسایی فرصت همواره تهران 64 واحد هنر و فرهنگ مرکز

بر آن  دانشگاهی جامعه در نوین یطرح انتشار با نیز باراین و بوده گذاربدعتدانشجویان 

 ،بازیگری موسیقی همچون هنری هایرشته در استعدادیابی رقابتی دوره اولین تا است برآمده

 را مستعد افراد جدید باب این در تا را برگزار کرده گرافیک و عکاسی ،گریم ،کارگردانی

 و مادی حمایت تحت کارشناسی پایان تا دیپلم مقطع از تحصیلی بورسیه عنوانبه و شناسایی

 امکان این نیز کارشناسی به کاردانی مقطع دانشجویان برای همچنین. دهد قرار خود معنوی

 حمایتی بسته ایناز  متخصص داوران رای با و نموده شرکت مذکور رقابت در تا دارد وجود

 بهره مند شوند. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

:اهداف دوره  

 

  هنری و فرهنگی استعدادهای ظهور برای سازیبستر -1

از استعداد های برتر  معنوی و مادی حمایت -2  

.است کاربردی علمی دانشگاه رویکردهای ترینمهم جزو که کار بازار به استعدادها معرفی -3  

کشور سازآینده و مستعد جوانان از حمایت فرهنگ ترویج -5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 شیوه نامه انتخاب آثار

در منطبق با جدول زیر  اثر خود را اصل اثر و منتشرات تولیدفایل یا  خالقان اثر، می بایستی

در سایت دانشگاه آپلود نمایند.  24/33/1633لغایت  22/33/1633بازه زمانی   

مورد  ارائه ی مستنداتبا  فقط پذیرش آثاری همچون فیلم، عکس و آثار گرافیکی و گریم)

بود.(خواهد  در جدول ذیل مورد پذیرش پذیرش  

متقاضیانی که در شهرستان ها حضور دارند می توانند آثار خود را در لوح فشرده تا تاریخ 

 ، کدپستی2خیابان آزادی، ابتدای خوش شمالی، پالک به نشانی  22/36/1633

پست نمایند. مرادی  آقایجناب جهت تحویل به طبقه دوم،  1654226443  

حداکثر  قالب فایل ارسالی

زمان فایل 

 ارسالی

حداقل 

زمان اثر 

 ارسالی

 ردیف نوع اثر ارسالی

دقیقه 123 فایل ویدیویی دقیقه 23  فیلم داستانی  

 بلند

1 

ویدیوییفایل  دقیقه 15  دقیقه 5   2 فیلم کوتاه 

دقیقه 15 فایل ویدیویی دقیقه 5   3 مستند 

دقیقه 2 فایل ویدیویی دقیقه 1   6 تیزر 

دقیقه 5 فایل ویدیویی دقیقه 3  نماهنگ -کلیپ    5 

قطعه  13 چاپ شده + نگاتیو قطعه  5   4 عکس 

png + psd 4 فایل فایل 3   4 اثرگرافیکی 

اثر فیلم از  وعکس  یاماکت 

 ساخته شده + مراحل ساخت

اثر 6 اثر 2   4 مدل گریم 

تک نفرهاجرای مونولوگ فیلم  دقیقه 15  دقیقه 5   2 بازیگری 

)ایرانی و  تک نفرهنوازندگی فیلم 

 کالسیک(
دقیقه 15 دقیقه 5   13 موسیقی 

دقیقه 13 فیلم اجرای تک نفره  دقیقه 5   11 آواز 

 



 

 

:انداور هیأت  

 

توسط داوران راستی آزمایی و  31/33/1633تا تاریخ  22/33/1633آثار دریافت شده از تاریخ 

بررسی خواهد شد و سه برابر ظرفیت پذیرفته شدگان در هفته اول تیر ماه دعوت به مصاحبه 

 حضوری خواهند شد. 

هریک از اعضای هیأت ژوری طبق آئین نامه جشنواره و تخصص خاص خود پروسه داوری آثار 

شخصیت علمی و حرفه ای در رشته  4دریافتی را انجام خواهند داد. هیأت داوران متشکل از 

فیلمسازی، بازیگری، عکاسی، گرافیک و گریم می باشند. آهنگسازی، های   

 رشته ی تحت بورسیه هیات داوران

 

توکلیشهرام   

 

نوازندگی ساز ایرانی  –موسیقی   

نوازندگی ساز کالسیک –موسیقی   

آهنگسازی –موسیقی   

آواز ایرانی  –موسیقی   

 بازیگری مهران مرادی 

و فیلم سازی کارگردانی محمود معظمی  

 عکاسی محسن امیرفراهانی

 گرافیک بهنام زنگی

 تدوین  سینا دوراندیشان

 گریم یوحنا حکیمی

 

 

 


