
مجری و مشاور امور تبلیغات و رسانه

استودیــو الیــو      

           تیـــزر و مستنــد

 واحـــد سیـــــار             

برگزاری ایونــت 



مؤسسـه فرهنگـی و هنـری

���� � ... ن� ی �م از او یا ه  � �م آ

دھکـده ھنـردھکـده ھنـردھکـده ھنـردھکـده ھنـردھکـده ھنـر
مؤسســـه فرهنکـی هنـری دهکـده هنـر 

با بیش از دو دهه حضـــــــــــــــور در حوزه 

رسانه و با تکیه بر دانش و تخصــــــــــص 

علمی و تجربی و بهر هگیری از نیـروهای 

متخصـــص و تجهیزات  مدرن  کار خود 

را بطور حرف های تقویت کرده است. 

برگزاری صـــــــــدها برنامه و پوشــــــــــش 

تصـــــــــــویری رویدادهای گوناگون برای 

نهادها، شــــــــرک تها و ســــــــازما نهای 

دولتی و خصــــوصی موجب شده تا این 

مؤسســــــــه به یک برند معتبر در عرصه 

مدیا تبدیل شود.



خدمات
موسسه فرهنگی هنری 

دھکده ھنر

فهرست 

تولید محتـوا و فضـای مجـازی

رزومه موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر

۳کارگردانی پخش زنده (واحد سیار-رژی)
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ساخت کلیپ (روزانه و پشت صحنه) 

گزارش و مصاحبه 

خدمات عکاسی

خدمات تولیدی

استودیو 

خدمات الیواستریم

خدمات برندینگ 

خدمات تشریفات

خدمات صحنه

پوشش خبری

موسسـه دهکـده هنــر خـدمــات پیـش از تولیــد، تولیــد و پس از تولیـد را به شـرح کاتالـوگ 

پیش رو ارائه م یدهد.



دوربی نهای Full HD EX3 و  NX5 به همراه متعلقات

میکسر صدا

میکروفو نهای بیسیم دستی و یق های

نصب و را هاندازی تجهیـزات تصویربرداری و واحدسیار

حضور تصویربـرداران حرف های و باسابقه صدا و سیما

حضور صدابـردار حرف های به همراه دستیار (تنظیم و پوشش صدا)

حضور مدیــرفنـی واحـد سیـار بـه همــراه دستیـــار (نصـب و را هانـدازی و جمـ عآوری روزانـه تجهیـزات)

متخصص الیو به همراه تجهیزات کامل و اینترنت پرسرعت به منظور پخش زنده رویداد

حضور کارگـردان تلویزیـونـی با سابقـه صدا و سیما

تصویربرداری

صدابرداری

فنی

الیواستریمینگ

(واحد سیار-رژی)

واحدسیار

دوربین

صـداتجهیـزات 

میکروفون

کارگـردانی
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۵

۶

۷

۸

۹
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سیستم بلک مجیک Full HD به همراه تجهیزات مورد نیاز جهت کارگردانی

نصب و را هاندازی 

۳ www.dhmedia.ir

پخش زنـده برنام هها و رویدادها 

توضیحات : 

۱ - امکان ارایه تصاویر ضـبـط شــده بالفـاصلـه بعــد از اتمــام هـر پروژه

Full HDبا کیفیت 



توضیحات : 

تجهیزات

۱- ارایه فیل مهـای ضبط شـده بـه صـورت روزانـه و بدون تدوین

۲- امکان تدوین تصاویر ضبط شده با تجهیزات ب هروز در واحد تدوین و گرافیک مؤسسه

۱-  تصویربرداری پشت صحنه از نحوه آماد هسازی (یک روز قبل از برنامه اصلی)

۲-   تصویربرداری از تمامی حواشی رویداد اعم از : حضور مهمانان، نحوه پذیرایی و پشت صحنه پروژه

(روزانه و پشت صحنه)ساخت کلیپ

دوربین

نور

تصویر بردار

فنی

۱

۲

۳

۴

۱ دستگاه دوربین DSLR با کیفیت 4K با متعلقات

الیت باکس دوربین

تصویربردار با تجربه در ضبط پشت صحنه برنامه

حضور دستیار فنی برای تجهیزات تصویربرداری

۴ www.dhmedia.ir



تصویـربــردار با تجربــه برای ضبـط گـزارش رویـداد

حضور گزارشگـر با تجـربـه خبـری 

1 دستگاه میکروفون دستی

توضیحات : 

تدوین و تصاویر ضبط شده در حداقل زمان و پخش از تمامی پلتفر مها

تهیه گزارش و مصاحبه

۱-  گـزارش از تمامـی حواشی بـرنامـه

۲- مصاحبـه با مدعویـن، مسئولین بـرگزارکننده و شرک تکنندگان رویـداد

دوربین

تصویربردار

نور

گزارشگر

تجهیزات صدا

۱

۳

۲

۴

۵

 4K با کیفیت DSLR ۱ دستگاه دوربین

الیت باکس دوربین

۵ www.dhmedia.ir



۶ www.dhmedia.ir

استودیو شهر آفتاب

استودیـو شهـر آفتـاب از امکانـات کامال حرف های برای مشتریان

است.

این استـودیـــو دارای ۲ دیـمـــر ۱۶ خطـــه کــه مجمـــوعــا ۳۲ 

ـردازی بهتــر در اختیار قرار م یدهد. خط نـــور  را برای نورپــ

 عــــوامـــل فنـــی

اتاق فرمان

تصویربرداری و عکاسی



۱-  تیزر و آنونس  

۲- لوگو موشن

۳-  مستندسازی

ساخت و تولید تیزرهای تبلیغاتی و آنونس معرفی فیلم و سریال

طراحی و ساخت لوگوموشن به منظور استفاده در محتواهای تولیدی

طراحی و ساخت فیل مهای مستند صنعتی، رپرتاژ آگهی، پرتره و همچنین ضبط

تصاویر مستند از حواشی رویدادهای مختلف

ساخت و تولید

٢-   کرین

٣-   تدوین

۴-   اصالح رنگ و نور 

۱-    هلی شات

تصویربرداری هوایی با تجهیزات مدرن روز  

تصویربرداری از ارتفاع باال و بصورت حرکتی، برای پوشش تصویری زیبا و هر چه بهتر رویدادها

تدوین را شهای ضبط شده از جمله تیزر، فیلم صنعتی و رپرتاژ آگهی 

تصحیح رنگ و نور فیل مها از جمله صنعتی و داستانی و مستند

خدمات تکمیلی تصویربرداری

۷ www.dhmedia.ir



توضیحات : 

عکاسی با استفاده از بهترین تجهیزات 

روز و متخصصین حوزه عکاسی

عکاسی

خبـری و گـزارشی

پـرتـره

۱

۲

www.dhmedia.ir۸



توضیحات : 

۱. امکان نصب و تست یک روز قبل از مراسم

۲. امکان الیو استریمینگ بر روی پلتفر مها از جمله

 اینستاگرام، آپارات، روبیکا و وبسایت سفارش دهنده

 راه اندازی و اجرای برنامه الیو استریم در طول مدت رویداد توسط مهندسان حرف های

نصب اینترنت پرسرعت به همراه تجهیزات مورد نیاز الیواستریم در محل رویداد

تجهیـزات سخ تافزاری

شرح خدمات الیو استریم

سیستم الیو

فنی و اپراتور

اینترنت

۱

۲

۳

۹ www.dhmedia.ir



 ۱-    نورپـردازی محیطی  

۲-   نورپردازی فانتزی  ( استیج ) 

۳-   سیستم صوت

۴-   ویدیو وال

با توجه به میـزان نور مورد نیاز سالن برای روشنایـی محیـط و نـور مناسـب 

تصویربرداری که تعداد آن پس از بازدید محل رویداد مشخص م یشود.

انواع نـورهـای فانتـزی اعـم از موینـگ، لیـزر ، LED، و شجار

- تجهیز سالن با هدف ارایه صدای مطلوب به  گونه ای که مخاطب بتواند با یک صدای مناسب چندین ساعت به مطالب ارائه شده توجه نماید 

شامل: تعداد باند، میکروفن و همچنین میکسر صدا

- تجهیز سالن و یا محوطه ی رویداد با صدای جذاب و اکتیو 

توجه : 
تعداد و نوع موارد باال بعد از مشخص شدن مکان رویداد اعالم م یشود.

با توجه به متراژ استیج و محل نصب و همچنین محتوای قابل ارائه ( کلیپ، تصاویر سوئیچ شده همزمان از رویداد ...) ابعاد ویدئو وال مشخص م یشود.

: (LED) ۵-   تلویزیون خانگی

۱۰شرح خدمات صحنه www.dhmedia.ir

تلویزیو نهای ٤٠ ، ٥٠ اینچ و یا بزرگتر به منظور جانمایی در بخ شها و مکا  نهای مختلف 

        براساس نیاز



۱-   رانـر رومیـزی و صندلی

٢-  پرچم و تابلوهای تبلیغاتی روی میز

۳-   چاپ رو لآپ و پاپ آپ و سازه ها 

۴-   میکسون

۵-   هدایای تبلیغاتی ( گیفت)

۶-   سازه های ام دی اف  واسپیس 

۹-    بچ سینه و شال گردن پرسنل ( داورها، برگزارکنندگان رویداد)۷-   تندیس و لوح تقدیر

۱۰-    کانتر نمایشگاهی

۹-    روبان گردن آویز

۸-    گل آرایی

١٠-    طراحی و چاپ بنرهای تبلیغاتی

  طراحی و چاپ پوستر ( کارت، کاتالوگ، بروشور و ...)١١- 

  طراحی و پیاده سازی دکور، استیج١٢- 

  طراحی  و چاپ بولتن روزانه١٣- 

شرح خدمات برندینگ
۱۱ www.dhmedia.irwww.dhmedia.irwww.dhmedia.ir



١-   انتشار کلیپ در فضای مجازی

٢-  انتشار اخبار در خبرگزار یها

۳-  پخش برنام هها از شبک ههای تلویزیونی

۴-  پخش ویژه رویداد ازطریق آپارات و پلتفر مهای دیگر از جمله اینستاگرام

۱-   پذیرای یهای کامل( میا نوعده و ناهار و شام)

۲-   حضور مهمانانداران ويژه پذیرایی

٣-  تیم حراست و انتظامات

۴-  تدارکات و پشتیبان یهای الزم با توجه به ابعاد مراسم

شرح خدمات تشریفات

پوشش خبری رویداد

۱۲ www.dhmedia.ir



تشکیل تیم اتاق فکر برای پیشنهادات رسان های 

ایجاد کمپی نهای تبلیغاتی متناسب با کسب و کار

توضیحات : 

۱- پس از بررسی کسب و کار و ایجاد تیـم اتــاق فکــر  و ارایه آیتـ مهــای پیشنهـادی قرارداد

مورد توافق منعقد م یشود.

۲- تعـداد و میـزان آیت مهـایپیشنهادی هنگـام عقـد قـرارداد با توافق طرفین تعییـن م یشـود.

تـولیـد محتـوا و سـوشــال مـدیـــا

۱-  را هاندازی شبک ههای اجتماعی اینستاگرام و تلگرام

۲- پشتیبانـی و آنالیـز کسب و کـار

۳- تولیـد برنامـ ههای داستانـی بـرای کسـب و کـارها

گرافیک

اید هپـردازی

کلیپ کوتاه

کمپیـن

۱

۳

۲

۴

پکی جهای منعطف به نسبت تعداد مورد نیاز

تولید تیزرهای یک دقیق های

www.dhmedia.ir



www.dhmedia.irاز جمله فعالی تهای موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر 

۱   سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو سازمان همکار یهای اسالمی 

۲  برگزاری المپیادهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کشور

۳  کنفرانس بی نالمللی ظرفیت راهبردی آموز ههای اسالمی در تحقق همزیستی مسالم تآمیز و دانشگاه تهران

۴  چهارمین دوره مسابقات بی نالمللی محاسبات ذهنی با چرتکه

۵  بیست و دومین جشنواره بی نالمللی قص هگویی 

۶  برگزاری افتتاحیه جشنواره فیلم عمار

 (دانشگاه شهید بهشتی)۷  ششمین همایش قرآن، عترت و سالمت ویژه جامعه پزشکی

۸  دومین جشنواره فیلم کوتاه سما

۹  دوازدهمین جشنواره بزرگ انجمن نویسندگان و منتقدان سینما

۱۰  سی و سومین مسابقات کشوری قرآن در نیروهای مسلح

۱۱  یکصدمین سالگرد تاسیس دانشگاه امام علی (ع) 

۱۲  برگزاری مراسم افتتاحیه دانشگا ههای سراسری کشور در سال تحصیلی 

۱۳  افتتاح پروژ ههای گاز توسط ریاست جمهوری 

۱۴  جشن شکرانه سالمت شهر سالم 

۱۵  آیین افتتاح همزمان ۶ شعبه بیمه دی 

      ۱۶  برگزاری مجمع فو قالعاده عمومی بانک دی

۱۷   ساخت مستند پاالیش و پژوهش خون

۱۸  پوشش برنام هها و مراسم خاص و تلویزیونی بیمه کوثر

۱۹  برگزاری و پوشش سمینارهای تخصصی گروه بازرگانی دیناپارت

۲۰  برگزاری و اجرای رویداد باز یهای جدی ایران ( سیگپ)

https://www.aparat.com/DHmediaکانال آپارات مؤسسه
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www.dhmedia.irاز جمله فعالی تهای موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر 

۱   برگزاری اولین پویش باز یهای رایان های ایران « بازینو »

۲  ساخت مستند شرکت داروسازی کاسپین تامین

۳  ساخت تیزر نر مافزار دوچرخه شهرداری تهران

۴  برگزاری ششمین رویداد جایزه باز یهای ویدیویی ایران در دو بخش داخلی و بی نالملل 

۵  برگزاری جشنواره بی نالمللی شهر همگان 

۶  ساخت تیزر کالچ هوشمند ایمورتال شرکت خودروهای سفارشی ایران خودرو - آپکو

۷  پوشش تصویری از ستاد تبلیغاتی تهران آی تهللا رئیسی کاندیدای ریاست جمهوری

۸  تولید محتوای ستاد تبلیغاتی محسن رضایی کاندیدای ریاست جمهوری

۹   تولید محتوای رویداد بزرگ تهران هوشمند 

.

.

.

.

.

https://www.aparat.com/DHmediaکانال آپارات مؤسسه
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B randing

Media

Advertising

Filming

www.DHmedia.ir

info@dhmedia . i r

میـدان توحیــد - خیابـان پرچـم - پـالک ۷۴ ۰۲۱  ۶۶۱۲  ۴۰۰۷
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