
اهداف
تالش برای ثبت و مستندسازی ایثار و ایستادگی کادر بهداشت و درمان در مواجهه با بحران کرونا  .۱

همگرایی و هم افزایی هرنمندان و خانوادٔه بهداشت و درمان کشور در راستای حفظ و ارتقای   .۲
سالمت هموطنان

ترغیب هرنمندان و کادر بهداشت و درمان کشور به ثبت لحظه های ماندگار و درخشان در تاریخ   .۳
سالمت ایران

ماندگار  و  ثبت  هرنمندانه  را  درخشان  لحظه های  این  که  فرهیختگانی  از  تقدیر  و  شناسایی   .۴
می کنند؛ چه از میان هرنمندان، چه از میان درمانگران و چه از میان بیامران و دیگرانی که به هر 

نحوی مواجهه با این بیامری به تجربٔه زیستٔه آنها بدل شده است

بخشها
مجموعٔه ثبت لحظه های ماندگار )کروناروایت( در هفت بخش زیر برگزار خواهد شد:

مناهنگ،  ویدیوکلیپ،  کوتاه،  فیلم  مستند،  فیلم  موبایلی،  )فیلم  سینام  روایت  به  کرونا   .۱
پویامنایی، برنامهٔ  تلویزیونی و فیلم داستانی(

کرونا به روایت ادبیات )داستان کوتاه، داستانک، روایت و شعر(  .۲
کرونا به روایت تصویر )عکس، طرح، کارتون، پوسرت، خط و نقاشی(  .۳

کرونا به روایت رسانه )یادداشت و گزارش(  .۴
کرونا به روایت علوم انسانی سالمت )اخالق پزشکی، فلسفه پزشکی، آموزش پزشکی و   .۵

جامعه شناسی پزشکی(

کرونا به روایت پژوهش )مقالٔه علمی(  .۶
کرونا به روایت ایثار )درباره شهدای سالمت(  .۷

موضوعها
کلیٔه آثاری که در قالب های هفتگانٔه فوق الذکر بگنجند و بتوانند ایثار و ایستادگی کادر بهداشت و درمان 
کشور در مقابله با کرونا را مستند، مکتوب یا مصّور سازند؛ می توانند در سامانه کروناروایت ثبت نام و 

رشکت کنند.

گاهشمار
آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار: ۱۵ تیر ۹۹  .۱

زمان دقیق اعالم آثار منتخب، آثار برتر و رومنایی از محصوالت هرنی و ادبی این پروژه پس از   .۲
اعالم رسمی مهار کرونا در کشور اطالع رسانی عمومی خواهد شد.

شیوةثبتوارسالاثر
متقاضیان رشکت در »کروناروایت: ثبت لحظه های ماندگار« باید با مراجعه به سامانٔه سازمان نظام پزشکی به 
آدرس irimc.org نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام منایند و نسخه ای از اثر خود را در سامانه بارگذاری کنند 

و یا به دبیرخانه تحویل دهند. انجام ندادن این کار تا زمان مقرر به منزلٔه انرصاف از حضور تلقی خواهد شد. 

متقاضیان همچنین می توانند فایل های مورد نیاز برای ثبت نام را در سامانٔه کرونا روایت بارگذاری کنند و 
یا به یکی از ایمیل  های زیر ارسال منایند:

coronarevayat@gmail.com
coronarevayatt@gmail.com

بود، متقاضیان می توانند  بیشرت  قابل قبول در سامانه )۵ مگابایت(  از سقف  فایل  در صورتی که حجم 
نسخٔه  یا روی  و  منایند  تلگرام  تلفن 0۹۳۹۹8۱8۳8۳  به خط  دبیرخانه،  با  را ضمن هامهنگی  اثر خود 

دی وی دی، با ذکر مشخصات کامل اثر، به دبیرخانه تحویل دهند.

در هر صورت، تکمیل فرم ثبت نام در سامانٔه برای نهایی شدن ثبت نام رضورت دارد.

فراخوان

کروناروایت:ثبتلحظههایماندگار
روایتشماازکروناچیست؟

سازمان نظام پزشکی کشور در نظر دارد با هدف ثبت لحظه های ماندگار و ارج نهادن به ایثار و ایستادگی کادر بهداشت و درمان ایران در مقابله با کرونا، 
مجموعٔه کروناروایت را در قالب های متعدد و متنوع هرنی، ادبی و علمی با شعار »روایت شام از کرونا چیست« برگزار و ثبت مناید.

این طرح، تالش کوچکی است برای ثبت لحظه های بزرگ؛ دعوتی دوستانه از خانوادٔه بزرگوار بهداشت و درمان و همٔه سینامگران، عکاسان، نویسندگان، 
شاعران، طراحان، تصویرسازان، اهل قلم، اصحاب رسانه و متام هرنمندان متعهدی که اخالق و سالمت ایران دغدغٔه آنهاست و همٔه هموطنانی که مواجهه 

با این بیامری، به هر نحوی، به تجربٔه زیستٔه آنها بدل شده است.

مقررات
ثبت  »کروناروایت:  در  مانع حضور  کرونا  با  مرتبط  و جشنواره های  رویدادها  سایر  در  حضور   .۱

لحظه های ماندگار« نیست.

مواجهه  نحوی  به هر  که  دیگرانی  و  بیامران  درمان،  و  بهداشت  کادر  اعضای  کلیٔه هرنمندان،   .۲
هفتگانٔه  بخش های  از  یک  هر  در  می توانند  است،  شده  بدل  آنها  زیستٔه  تجربٔه  به  کرونا  با 

»کروناروایت: ثبت لحظه های ماندگار« رشکت کنند.

تکمیل و ارسال فرم تقاضا به منزلٔه قبول کامل مقررات کرونا روایت است.  .۳

هر  ارسالی  آثار  میان  از  اما  ندارد  وجود  متقاضیان  برای  ارسالی  آثار  تعداد  در  محدودیتی   .۴
لحظه های  )ثبت  کروناروایت  کتاب های  مجموعه  در  حضور  برای  اثر  یک  تنها  رشکت کننده، 
ماندگار( انتخاب می شود. افزایش این تعداد در موارد خاص منوط به صالحدید مدیر هر بخش 

و توافق با دبیر پروژه است.

متقاضیان رشکت  در بخش »کرونا به روایت ادبیات«، در صورتی که قصد ارسال داستان و داستانک   .۵
دارند، به ترتیب، باید سقف ۵000 کلمه و ۱00 کلمه را رعایت کنند. رشکت کنندگان در این بخش 
باید هنگام ثبت اثر از ذکر نام مستعار خودداری کرده و نام حقیقی خود را در سامانه ثبت منایند.

آثار سینامیی و تصویری باید مالحظات اخالق پزشکی را جدی گرفته و اصل محرمانگی و کسب   .۶
رضایت آگاهانٔه بیامران را به دقت رعایت کنند.

متقاضیان رشکت  در بخش »کرونا به روایت سینام«، در صورتی که حجم فیلمشان از سقف قابل   .۷
قبول در پرتال )۱0 مگابایت( بیشرت است، می توانند اثر خود را ضمن هامهنگی با دبیرخانه، به 
خط تلفن 0۹۳۹۹8۱8۳8۳ تلگرام کنند و یا روی نسخٔه دی وی دی، با ذکر مشخصات کامل اثر، به 

دفرت دبیرخانه ارسال منایند.

به فیلمسازان غیرحرفه ای و اعضای کادر بهداشت و درمان و متام آنهایی که قصد دارند خاطرات   .8
و لحظات کرونایی را در قالب فیلم موبایلی ثبت و ارسال کنند، توصیه می شود گوشی موبایل 
خود را افقی بگیرند و تصاویر دلخواهشان را به شکل افقی ثبت و ضبط کنند اما آثاری که این 

توصیه را رعایت نکرده باشند نیز مجاز به ثبت نام و رشکت در این مجموعه هستند.

فیلمسازان حرفه ای پس از اعالم انتخاب اثرشان توسط دبیرخانه، باید نسخٔه اصلی اثر خود را بر   .۹
اساس فرمتی که از سوی بخش فنی اعالم خواهد شد، به دبیرخانه ارائه منایند. همچنین ۳ قطعه 
عکس صحنه و پوسرت فیلم با کیفیت ۱000 در ۱۵00 پیکسل نیز باید هنگام ثبت نام در پرتال 

بارگذاری شود. 

تعیین تعداد و تاریخ منایش آثار برگزیده به عهده دبیرخانه مجموعه است.  .۱0

نسخٔه ارسالی فیلم ها عودت داده نخواهد شد و حق استفاده از عکس ها و فیلم های منتخب در   .۱۱
راستای اهداف ملی پروژه برای سازمان نظام پزشکی محفوظ است. 

هرگونه دخل و ترصف در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند، مجاز نیست.  .۱۲

را  اثرشان  یا مکتوبی که  باید رسانٔه مجازی  به روایت رسانه«  رشکت کنندگان در بخش »کرونا   .۱۳
منترش کرده، در سامانه ثبت کنند و بنویسند که اثرشان در چه تاریخی منترش شده است.

شهدای  در خصوص  که  اطالعاتی  منبع  باید  ایثار«  روایت  به  »کرونا  بخش  در  رشکت کنندگان   .۱۴
سالمت ارائه می دهند، قید کنند.

رشکت کنندگان در بخش های کرونا به روایت »پژوهش« و »علوم انسانی سالمت«، در صورتی که   .۱۵
اثرشان قبالً انتشار یافته است؛ باید منبع و تاریخ نرش آن را اعالم کنند.

تعداد محدودی از آثار برگزیده در بخش های مختلف، پس از اعالم رسمی مهار کرونا در کشور،   .۱۶
در زمانی که متعاقباً اعالم خواهد شد، به منایش درآمده و تقدیر خواهد شد.

یا  تلویزیون  در  تبلیغ  و  استفاده  برای  را  آثار منتخب  از  دقیقه  تا سقف ۳  دبیرخانه می تواند   .۱۷
شبکه های اجتامعی پخش مناید.

منایش فیلم های برگزیده در جشنواره مطابق مقررات سازمان سینامیی وزارت فرهنگ و ارشاد   .۱8
اسالمی خواهد بود.

سازمان نظام پزشکی می تواند ضمن حفظ حقوق معنوی صاحبان آثار دریافتی از آثار منتخب در   .۱۹
عرصه های چاپ و نرش و در راستای اهداف ملی پروژٔه »ثبت لحظه های ماندگار« بهره برداری مناید.

اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حارض پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی   .۲0
از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیر مجموعه است.

دبیرخانه
تهران، خيابان كارگر شاملی، باالتر از جالل آل احمد، خيابان فرشی مقدم )شانزدهم(، شامره ۱۱۹، سازمان نظام پزشكی كل كشور، طبقه سوم، دبیرخانه کروناروایت / تلفن: ۳-۹۲ 8۳ ۱۳ 8۴ ؛ 8۳ 8۳ ۹8۱ 0۹۳۹

وبسایت:
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ایمیل:

coronarevayat@gmail.com
coronarevayatt@gmail.com


