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ایناج، مرجعی برای زایـش ایده اهی خالاقنــه است!

مستنداسزان.  و  مستند  برای  اخنه ای  و  خصوصی  دفتری  مستند،  اخنه 

انم  جوان  اکرگرداانن  دوربین  زاویه  از  نو  ایده اهیی  خلق  برای  امن  اجیی 

آشان و هر آن کسی که اصحب ایده ای منحصربه فرد است. اخنه مستند 

اب پشتیابنی و تولید شش ات ده اثر در اسل از اکرگرداانن اکر اویل حامیت 

ویژه ای به عمل یم آورد. بسایری از اکرگرداانن پس از ارائه اولین اثراشن به 

پیشرفت  و  بهبود  و  بعدی  آاثر  از  حامیت  مسیر  در  مستند  اخنه 

و  شده  بین المللی  و  داخیل  جشنواره اهی  راهی  دیگر  آاثر  در  اکراهیاشن 

تبدیل به ااسیم آشان و اصحب سبک در این حوزه شده اند. 

فیلم  نهصد  و  هزار  از  بیش  تولید  تجربه  و  اسل   ١٠ از  بیش  قدمتی  ایناج 

اخنه  اعاضی  دارد.  را  آرشیو  ترین  اکربردی  و  ترین  دسترس  در  و  مستند 

ویزیون  اهت داکس،  هم چون:  جشنواره اهیی  در  حضور  اب  مستند 

ااتق اهی  دیوار  بر  را  بسایری  افتاخر  ناشن اهی  و...  حقیقت  ایداف،  دوریل، 

مجموعه به رسم ایداگر گذاشته اند. 
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مجمــوع میــزان زامن آاثر خلــق شــده
ات ایــــن لحظــــه در اخنــــه مستنــــد

۱۰  ژانر مختلف تولید آاثر در 

۱۹۴۰  قسمت تولید شده 

۴۰ اسعت ۶

۳
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حقیقت  سینام  جشنواره  انم  اب   
ً

عموام که  ایران  مستند  فیلم  المللی  بین  جشنواره 

١٣ توسط مرکز گسترش سینامی مستند و تجربی اسزامن  شانخته یم شود، از اسل ٨٦

سینامیی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و اراشد اسالیم آاغزبه اکر کرده  و به اتریخ آذر 

امه هراسل در اپیتخت برگزار یم شود. سینام حقیقت اتکنون

اپنزده اسل برگزار شده و اماسل اشهد اشنزدهمین دوره آن 

هستیم.    

سینام حقیقت
مروری بر



اهداف سینام حقیقت

بخش اهی جشنواره سینام حقیقت

تقویت سینامی مستند خالق ایران.

باین نسبت سینامی مستند اب واقعیت اهی اجتامعی.

ابزنامیی اتریخ و فرهنگ اجمعه ایرانی اسالیم.

توجه به اهمیت اقتاصدی سینامی مستند اب تأکید بر رفع موانع تولید.

آشانیی فیلماسزان کشور اب تحوالت نوین سینامی جاهن.

ماسبقه میل

ماسبقه بین الملل

اجیزه شهید آوینی

بخش اهی جنبی میل و بین المللی

ابزار بین المللی فیلم مستند

اکراگه اهی تخصصی

مستنداهی کواته، نیمه بلند و بلند در بخش اهی زیر به

نامیش گذاشته یم شوند:

۵
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از اخنه مستند به جشنواره حقیقت

مستند « روایت فرهت »
اکرگردان و نویسنده:

امیر اطهر سهییل

ایران  به  که  افاغنساتنی  تبعه  فرهت  دکتر  پرتره 

شهر  در  اکنون  هم  و  داده  تحصیل  ادامه  و  آمده 

و  محبوب  و  مشهور  پزشکی  عنوان  به  مشهد 

احذق در احل فاعلیت است.

تهیه کننده: مصطفی شوقی

مدیر هنری: محبوبه سلاطنی
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از اخنه مستند به جشنواره حقیقت

مستند

« آاغز گر یک اپاین. شهید صدر »

نویسنده و اکرگردان:

امید حسن زاده

زندگی  مختلف  ماقطع  به  اپاین"  یـــک  "آاغزگــر 

از ااجزه اجتاهد در کودکی  شهید محمدابقر صدر، 

ات اجباجیی اهی چندابره قبر ایاشن در دوران صدام 

حسین و رژیم بعث در عراق، یم پردازد.

این مستند محصول اسزامن هنری راسنه ای اوج 

پژوهشـاگه  همکــاری  اب  مســـتند  اخنــه  در  و 

تخصصی شهید صدر تولید شده است.

تهیه کننده : مهدی مطهر

گوینده متن: محسن بهرایم
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از اخنه مستند به جشنواره حقیقت

مستند « ضایالدین »
اکرگردان، پژوهشگر، نویسنده، تدوینگر و مجری طرح:

محمدراض دهساتنی

و  قرآن  ماعونت  سافرش  به  ضایالدین  مستند 

شده  تولید  اسالیم  اراشد  و  فرهنگ  وزارت  عترت 

از  شده ای  شنیده  کمتر  حاقیق  اثر  این  است. 

جوانی  ات  کودکی  دوران  از  را  انقالب  رهبر  زندگی 

ایاشن روایت یم کند.

تهیه کننده: مهدی مطهر

گوینده متن: علیراض جاهدی

طراح پوستر و لوگو: استودیو راماک

۱ ۱




