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خربنگارافتخاری
«مجلهفرشایران»باشید

روابـــط عمـــویم شـــرکت ســـهایم فـــرش
ای ــران ب ــا ه ــدف مستندس ــازی و گ ــردآوری
اطالعـــات مرتبـــط بـــا تاریـــخ معاصـــر فـــرش
و مخصوصـــا شـــرکت ســـهایم فـــرش ایـــران
از همـــه عالقمنـــدان ،مطلعـــان و پیشکســـوتان
فـــرش دعـــوت یمکنـــد اطالعـــات و اندوختـــه
هـــای خـــود را در قالبهـــای مختلـــف و بـــا
رعای ــت ن ــکات توصی ــه ش ــده در ای ــن راهنم ــا ب ــرای
مـــا ارســـال کننـــد.

شـــرکت ســـهایم فـــرش ایـــران متعهـــد اســـت ضمـــن
دق ــت در حف ــظ ای ــن اطالع ــات ،محت ــوا ارس ــایل را ب ــا ن ــام
و مش ــخصات ارس ــال کنن ــده آن پ ــس از ب ــرریس و ویرای ــش
احتمـــایل بـــه نحـــو شایســـته ای نگهـــداری و منتشـــر کنـــد.

قال بهای ارسال محتوا
فیلمواره :تکه فیلمهای آرشیوی ،خبری ،مستند و حیت تبلیغایتپادکست :فایلهای صویت از گزارش های عمویم تا صدایبزرگان و پیشکسوتان فرش دستباف
عکس و تصویر گرافییک :شامل گزارش هایتصویری ،پوستر و  ...با موضوعات مختلف فرش
از تهیه مواد اولیه تا تولید و بازرگاین و همچنین
رویدادهای مرتبط با فرش دستباف
نوشتار :اخبار ،گزارش ،آمارنامه ها ،گفت و گو،خاطرات و سایر اطالعات نوشتاری
-سند :شامل اسناد متین و تصاویر و حیت نقشه های قدییم

موضوعاتتهیهمحتوا

قالبهــای تهیــه محتــوا یمتوانــد بــه صــورت
مــوارد زیــر باشــد .دقــت داشــته باشــید
کــه هــر شــکل از محتــوا ضــروری اســت بــا
موضــوع شــرکت ســهایم فــرش ایــران و یــا
فــرش دســتباف باشــد.
خبــر و گــزارش :ارائــه گزارشهــای خبــری،توصیف ــی و یــا تحلیــی از حوزههــای مختلــف
فــرش دســتباف یــا شــرکت ســهایم فــرش
ایــران.
گــزارش تصویــری :ارائــه گــزارش بــا مجموعــهتصاویــر از رویــداد یــا موضوعــی مرتبــط بــا
فــرش دســتباف
گفــت و گــو :انجــام گفــت و گــو بــا اهــایل فــندر خصــوص موضوعــات روز فــرش دســتباف
و یــا انجــام گفــت و گوهــای زنــدیگ نامــهای
بــا پیشکســوتان شــرکت ســهایم فــرش
ایــران ،هنرمنــدان ،مســئوالن و مدیــران فــرش
دســتباف.

معرفــی آثــار هنــری ،موزههــا ،پایــاننامــه ،چهرههــای هنــری ،کتــاب و : ...
معرفــی آثــار شــاخص در حــوزه فــرش
دســتباف در قالبهــای مختلــف.
معرفــی مناطــق :معرفــی مناطــققایلباف ــی از مــواد اولیــه و طــرح و نقــش
تــا انــواع بافتههــای فــرش دســتباف آن
منطقــه.
نقــد و بــرریس :نقــد و بــرریس رویدادهــا،کتــب ،اخبــار و رخدادهــای حــوزه فــرش
دســتباف و شــرکت ســهایم فــرش ایــران
آمــوزش :ارائــه محتواهــای آمــوزیش درحــوزه فــرش دســتباف در بخشهــای
مختلــف از قبیــل بافــت ،طراحــی ،رنــگ
و نقطــه و ...

نکات تکمییل

بــرای ســهولت بــرریس و انتشــار محتــوا
ارســایل لطفــا بــه مــوارد زیــر دقــت کنیــد.

 در ارایــه فیلــم و عک ــس ،بهتر اســتقــاب تصویــر بــه صــورت افق ــی
باشد.
 عک ــس و تصاویــر گرافییکدارای عــرض  700تــا 1200
پیکســل باشــند.
 فیلمها با فرمت  MP4باشد. در ابتــدای خبرهــای تصویــری موضــوع ،زمــانو مــکان بیــان شــود.
 -پادکست با فرمت  MP3باشد.

 در ابتــدای پادکســت ،گوینــده متــن یــاصاحــب صــوت معرفــی شــود.
 متنها با فرمت  docxباشد. منبــع محتــوا ارســایل بیــانشوند.
 همــراه مــوارد ارســایلحتمــا نــام و نــام
خانــوادیگ و شــماره تلفــن
همــراه ارســال کننــده یــا تنظیــم
کننــده درج شــود.
 در خصــوص محتــوا ارســایل فرســتنده حــقانتشــار آن را بــرای روابــط عمــویم شــرکت
ســهایم فــرش ایــران محفــوظ نگــه دارد .بــه
عبــاریت روابــط عمــویم شــرکت حــق انتشــار
محتــوا ارســایل را داشــته باشــد و شــخص یــا
اشــخایص بــه جــز ارســال کننــده در انتشــار
آنهــا حــق مالکیــت انحصــاری نداشــته باشــد.
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بــرای ارســال محتــوا تهیــه شــده بــا
رعایــت مــوارد ذکــر شــده یمتوانیــد از
طریــق راههــای ارتباطــی اعــام شــده
اقــدام کنیــد.
دقــت کنیــد پــس از ارســال حتمــا
تاییدیــه مبــی بــر وصــول محتــوا را
دریافــت کنیــد.

09121212700
09389826558

ثبتدرسایت:از طریق فرم پویا صفحه زیر

www.irancarpet.ir/report

مارادرشبکههایاجمتاعیدنبالکنید

/irancarpetir

روابط عمویم شرکت سهایم فرش ایران

w w w. i r a n c a r p e t . i r

