فهرسـت عناویـن

درباره دهکده هنر

ساخت تیزر و انیمیشن برگزاری همایش
استودیوی مجهز

خدمات پخش زنده

ویدیو کنفرانس نورپردازی و صدابرداری

مستندسازی

خدمات عکاسی  /صنعتی  /پرتره  /مستند

طراحی دکور و استیج

راه اندازی ویدیووال

خدمات گویندگی

فیلمسازی

برندینگ و تشریفات

رزومه دهکده هنر

0

نمونه کارها
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دربـاره دهکده هنر
موسســه فرهنگــی هنــری دهکــده هنــر از ســال
 1379فعالیــت خــود را در راســتای ارائــه خدمــات؛
فیلمبــرداری ،نورپــردازی ،صدابــرداری و تدویــن آغــاز نمــود.
ممارســت و دانشانــدوزی بــه همــراه اســتفاده از نیروهــای
متخصــص و تجهیــزات بــه روز موجــب گردیــد تــا بصــورت
حرفــهای برگــزاری بزرگتریــن رویدادهــا و همایــش در
ســطح ملــی و بینالمللــی و نیــز تولیــد اثــر در
زمینههــای گوناگــون را بــه عهــده بگیــرد.
دهکــده هنــر بــا انجــام بزرگتریــن پروژههــا
بــرای ارگانهــا و شــرکتهای دولتــی و
خصوصــی بــه جــرات باتجربهتریــن
موسســه در زمینــه برگــزاری
رویدادهــا و همایــش میباشــد.
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ش و رویداد
برگزاریهمای 
پوشش تصویری باکیفیت  Full HDاز ؛
 همایشها سمینارها رویدادهای ملی و بینالمللی● پخش زنده تلویزیونی و الیو
استریمینگ در تمامـی شبکـههـای
اجتمـاعـی و پلتفـرمهـا ،از جملـه؛
اینستاگرام  /روبیکا  /آپارات  /یوتیوب
به همراه؛
● کارگردانی و تدوین سر صحنه  /اعزام
واحد رژی در تهران و شهرستان همراه
با تست و راهاندازی روز قبل

استودیوی مجهز

ساخت تیزر و انیمیشن

نگارش و تولید محتوای
استودیوی مجهز مناسب برای؛
تبلیغاتی؛
برنامههای گفتگومحور
 تیزر تبلیغاتیتولید محتوای آموزشی
 انیمیشن  2بعدی و  3بعدیعکاسی صنعتی و مدلینگ
 موشن گرافیکبرنامههای استودیویی
 محتوای سوشال مدیا● امکانات استودیو دهکده هنر شامل؛  -فیلم نوشت
اتاق فرمان  /پرده سیلیکون مشکی رویه ساخت یک تیزر تبلیغاتی و یا
 / LEDپرده سبز (کروماکی)  /مستند معرفی
نمایشگر  50اینچ  / Full HDسیستم
● تولید انیمیشن و موشنگرافی با
نورپردازی  16کانال  /اتاق گریم
ارائه ایدههای مختلف از اتاق فکر
موسسه دهکده هنر شروع میشود و
● ابعاد استودیو؛
 7متر در  7متر با ارتفاع  3متر  -پرده توسط تیم تولید اجرا و به کمک باکس
تدوین و گرافیک ادیت و در نهایت
مشکی
یک پروژه هدفمند با یک داستان در
راستای دستیابی به مخاطب بیشتر،
توسعه بازار و یا اهداف از پیش تعیین
شدهای که که در بازاریابی و مارکتینگ
مشخص شده است ،ساخته میشود.
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خدمات الیو استریم
پخش زنده در؛
 شبکههای تلویزیونی سیما پلتفرم آپارات اینستاگرام روبیکا یوتیوب● با گسترش نفوذ اینترنت و حضور
اکثر اقشار جامعه در شبکههای
اجتماعی و نیز غیرحضوری شدن
رویدادها ،کالسهای آموزشی و
جلسات سازمانها روز به روز نیاز به
خدمات الیواستریمینگ و یا پخش
زنده بیشتر میشود.
دهکده هنر با تجربه درخشان در این
حوزه جزو معتبرترین برندهای ارائه
خدمات الیواستریمینگ است.

ویدیوکنفرانس ،وبینار و
کالس آموزشی

نورپردازی و

 نورپردازی محیطی برگزاری کالسهای آموزشی نورپردازی فانتزیدانشگاهها و موسسات
 طراحی نور استیج و امکان اشتراک فایلدکور
 امکان پرسش و پاسخ صدابرداری حرفهای نمایش پاورپوینت تجهیز سیستم صوتی استودیو و امکان ارتباط با سراسر دنیاسالن همایش
● از جمله فعالیتهای تخصصی
دهکده هنر ایجاد زیرساخت مناسب
جهت برگزاری ویدیوکنفرانس ،وبینار
و کالسهای آموزشی بصورت زنده
بر بستر شبکههای اجتماعی و
پلتفرمهای کالس مجازی و سمینار
مجازی مانند اسکای روم است.
امکانات استودیویی شامل؛ دوربین،
نورپردازی ،صدابرداری و محیط
آگوستیک استودیویی در شرایط
مناسب پخش زنده ،توسط دهکده
هنر انجام میشود.

● نورپردازی و صدابرداری در کنار سایر
خدمات تخصصی به عنوان خدمات
مکمل برای برگزاری رویداد و همایش
یا کنسرت و برنامههای استودیویی
توسط دهکده هنر ارائه میشود.
این موسسه با فعالیت مداوم طی
سالیان متمادی تجهیزات نورپردازی
و صدابرداری مورد نیاز برای هر نوع
برنامهای را در اختیار دارد.
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مستندسازی
 مستند صنعتی گزارش عملکرد روند تکمیل پروژه● تولید فیلمهای مستند ،رپُرتاژ صنعتی
و گزارشهای عملکرد ویژه شرکتها و
مجامع و نیز گزارش عملکرد دورههای
مدیریتی شرکتها و سازمانها از جمله
خدماتی است که موسسه دهکده
هنر بصورت حرفهای از نگارش سناریو
تا اعزام تیم تولید و تصویربرداری و
همچنین کارگردانی ،ارائه میدهد.
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عکاسـی صنعتـی
عکاسی حرفهای از محصوالت به
منظور تولید محتوا برای معرفی
در فضای مجازی و یا سایت
فروشگاهی با بکارگیری تجهیزات
حرفهای نورپردازی و عکاسی.

عکاسـی پـرتــره

عکاسی خبری و گزارشی

ثبت تصاویر خبری
عکاسی از پرسنل شرکتها
و گزارشی از حواشی
عکاسی از شرکتکنندگان رویداد
برگزاری رویداد و همایش،
و همایش
ثبت اتفاقات از مراحل پیشرفت
پروژههای سریالی و سینمایی.

8

www.dhmedia.ir

طـراحی دکـور و استیـج
 طراحی و ارائه ایده بر اساس سبکبرنامه یا رویداد
 طراحی سه بعدی و ارائه ماکت انتخاب متریال و ساخت دکور،گرافیک و نورپردازی
● در موارد زیادی برای برگزاری رویداد
نیاز به طراحی و ساخت دکور دارید.
دهکده هنر خود را متعهد میداند
تمامی خدمات مورد نیاز برای برگزاری
هر چه باشکوهتر رویدادها را بر عهده
بگیرد تا عالوه بر صرفهجویی در هزینه
و زمان ،آسودگی خاطر را برای مشتریان
به ارمغان آورد لذا با اضافه نمودن
طراحی و اجرای دکور به سبد خدمات
خود تمامی دغدغههای مشتریان را
پوشش میدهد.
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نصـب ویـدیـو وال
ویدیووال یا تلویزیون شهری به
مجموعهای از چند نمایشگر گفته
میشود که با هدف ایجاد تصویر در
ابعاد بزرگتر ،در کنار هم قرار میگیرند.
مـوارد استفـاده؛
از ویدیووال در سالنهای کنفرانس،
همایشها و جلسات سازمانی به
دالیل زیر استفاده میگردد :
 پخش محتوای ویدیویی تصاویر محتوای اسالیدی و پاورپوینت ویدیوکنفرانس -نمایش آمار
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خدمـات گوینـدگـی

فیلمسـازی

 نریشن تیزر و موشنگرافی گویندگی مستند دوبله -پادکست

 فیلم کوتاه فیلم داستانی فیلم مستند -فیلم سینمایی

● یکی از خدمات تکمیلی که بصورت
حرفهای توسط شاخصترین گویندگان
در دهکده هنر انجام میشود گویندگی
میباشد.
گوینده یا نریتور نقش سرایندگی
داستان یا موضوع یک فیلم به نحوی
که سریعتر و کاملتر مقصود یک پالن
ویدیو را به مخاطب منتقل کند بر عهده
دارد.
این تکنیک بصورت گسترده در ساخت
تیزرهای تبلیغاتی و فیلمهای مستند
استفاده میگردد.

● دهکده هنر تمامی امکانات
نرمافزاری و سختافزاری برای تولید
یک اثر نمایشی از جمله فیلم و
سریال را در اختیار دارد.
این موسسه طی دو دهه فعالیت
در حوزه رسانه ،امکانات و تجهیزات
مورد نیاز را گردآوری نموده و توانایی
اجرای یک پروژه از نویسندگی تا
تولید و تدوین آن را دارد.
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خدمـات برندیـنـگ
 هدایای تبلیغاتی لوح تقدیر و تندیس پرچم و تابلوهای تبلیغاتی سازههای امدیاف و اسپیستبلیغاتی
 طراحی و چاپ پوستر ،بنر و تبلیغاتمحیطی برندها
● هر رویداد یا همایش حضوری نیاز به
المانهای بصری برای نمایش برندهای
برگزارکننده رویداد دارد بنابراین دهکده
هنر با ارايه این خدمات بخش مهم
دیگری از رویداد یا همایش شما را
پوشش خواهد داد.
تمامی موارد دلخواه شما برای برندینگ
از ساخت سازه و کانتر تا بج سینه و
شالگردن پرسنل رویداد شما را مهیا
خواهیم کرد.
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نمونه کارها

تهران هوشمند | 1400

2روز 16 -ساعت

خدمات ارائه شده؛

طراحی و سـاخت دکـور
پوشش تصویـری  5دوربینـه
برقراری ارتباط زنده اینترنتی از نقاط مختلف دنیا
نورپردازی و صدابـرداری
تولید تیزر و کلیپهای رویداد

نمایشگاه چاپ و بستهبندی | (نقشالماس) 4روز

خدمات ارائه شده؛

پوشش تصـویـری پخش زنده
ارتباط زنده اینترنتی
نورپـردازی فانتزی و محیطـی
صدابـرداری
تولید ویدیوگرافیک ،تیزر و کلیپ خالصه رویداد

همایش ملی توسعه صنعت بیمه
دو روز

خدمات ارائه شده؛

پوشش تصویـری دو سالن 5 ،دوربینـه
الیو استریم ـ ویدیو کنفرانس
نورپردازی محیطـی
صدابرداری و ویدیو وال LED
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انیمیشـن شهـرپـی
خدمات ارائه شده؛

طراحی ایده و سناریـو
طراحی کاراکتـر
ساخت انیمیشن  2بعـدی
صـداگـذاری و موسیقـی

تیزر اپلیکیشن دوچرخه
خدمات ارائه شده؛
سناریو و دکوپاژ
فیلمبرداری
کارگردانی
تدوین

تیزر داروهای اعصاب شرکت پوراطب
خدمات ارائه شده؛

طراحی صحنه و دکور

ارائه ایده و سناریو
گریم و چهـرهپـردازی
انتخــاب بـازیگـــر
تصویربـرداری
اصالح رنگ و تدوین و صداگذاری
کارگردانی
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اختتامیه پویش بازینو 1400

نمونه کارها

خدمات ارائه شده؛

استودیو طـراحـی دکــور
کارگردانی و پوشش تصویری
پخش زنده بصورت الیواستریمینگ
صدابـرداری
تولید تیزر و کلیپ

چهارمین دوره باز یهای جدی
خدمات ارائه شده؛

استودیو
پوشش تصویری بمدت  16ساعت
پخش زنده بصورت الیواستریمینگ
صدابـرداری
طـراحـی دکــور

تولیـد محتـوای ویدیویـی
خدمات ارائه شده؛

استودیو
تصویربرداری  2دوربین | SLR
پرده کروماکی (پرده سبز)
ساخت استودیو مجازی و بک گراند
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برگزاری رویداد بینالمللیIGC
خدمات ارائه شده؛

نورپردازی و صدابرداری
تماس اینترنتی با بازیکنان خارجی
کارگردانی و تصویربرداری همزمان  2سالن
پخش زنده در رسانه ملی ،آپارات و اینستاگرام

کنسرت شهرداد روحانی
خدمات ارائه شده؛
نورپردازی
صدابرداری
کارگردانی
پخش زنده

جشن 2هزارنفری حلوای عقاب
خدمات ارائه شده؛

نورپردازی و صدابرداری
کارگردانی
تصویربرداری
پخش زنده در اینستاگرام
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نمونه کارها

جشنواره شهر همگان
خدمات ارائه شده؛

استودیو
کارگردانی و پوشش تصویری
صدابرداری
پخش زنده بصورت الیواستریم اینستاگرام

پخش زنده کمپین کریم باقری
خدمات ارائه شده؛

استودیو
کارگردانی
پوشش تصویری
پخش زنده در اینستاگرام

پخش زنده کمپین هشتگمدیا
خدمات ارائه شده؛

کارگردانی
تصویربرداری
نورپردازی و صدابرداری
پخش زنده در اینستاگرام
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برگزاری وبینار شرکت زهراوی
خدمات ارائه شده؛

استودیـو
کارگردانی و تصویربرداری
ویدیووال
پخشزنده همزمان در آپارات و اینستاگرام
تولید ویدیوگرافیک و تیزر معرفی وبینار

افتتـاح پـروژههـای نفتــی

با حضور رئیس جمهور و وزیر نفت

خدمات ارائه شده؛

کارگردانی
پوشش تصویری
صدابرداری
ارتبـاط زنـده بـا مراکـز استـانها
ویدیوکنفرانس

افتتاح همزمان  6شعبه بیمه
خدمات ارائه شده؛

دی در  6استان

کارگردانی
ویدیو کنفرانس از طریق اسکـای روم
پوشش تصویری 6لوکیشن در استانهای مختلف
پخش زنده
ارتباط زنده همزمان مراکز  6استان
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نمونه کارها

مستند شرکت کاسپینتامین
خدمات ارائه شده؛

طراحی سناریو و کارگردانی
اعزام تیم تولید
تصویربرداری هوایی
تدوین

مستند پاالیش و پژوهش خون
خدمات ارائه شده؛
کارگردانی
تصویربرداری
موشنگرافیک
تدوین

پشت صحنه ساخت موسیقی بیمهکوثر
خدمات ارائه شده؛

شعرنویسی
ساخت موسیقی سازمانی
تصویربرداری از مراحل تولید موسیقی
تدوین
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برگزاری جشنواره سینما حقیقت
خدمات ارائه شده؛

پوشش تصویری
کارگردانی
ویدیووال
پخشزنده همزمان در شبکههای اجتماعی
تولید ویدیوگرافیک و تیزر معرفی جشنواره

برگزاری جشنواره مردمی فیلم عمار
خدمات ارائه شده؛

پوشش تصویری
کارگردانی
ویدیووال
پخشزنده همزمان در شبکههای اجتماعی
تولید ویدیوگرافیک و تیزر معرفی جشنواره

پوشش تصویری سمینار
بیمه و توسعه کسب و کار
خدمات ارائه شده؛

پوشش تصویری
برنامهریزی و تولید
کارگردانی
ویدیو کنفرانس از طریق اسکـای روم
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رزومه موسسه فرهنگی هنری دهکده هنر
ی اسالمی
● سیزدهمین کنفرانس مجالس کشورهای عضو همکار 

● برگزاری و پوشش سمینارهای تخصصی گروه بازرگانی دیناپارت

● کنفرانس بینالمللی همزیستی مسالمتآمیز و دانشگاه تهران

● برگزاری و اجرای چهارمین رویداد باز یهای جدی ایران (سیگپ)

● بیست و دومین جشنواره بینالمللی قصهگویی

● برگزاری اولین پویش باز یهای رایانهای ایران «بازینو»

● برگزاری المپیادهای پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کشور

● چهارمین دوره مسابقات بینالمللی محاسبات ذهنی با چرتکه
● برگزاری افتتاحیه جشنواره فیلم عمار

● ششمین همایش قرآن ،عترت و سالمت ویژه جامعه پزشکی
● دومین جشنواره فیلم کوتاه سما

● ساخت مستند نیروگاه موبایل گروه صنعتی مپنا
● ساخت مستند شرکت داروسازی کاسپین تامین

● برگزاری ششمین رویداد جایزه باز یهای ویدیویی ایران IGC2021
● برگزاری جشنواره بینالمللی شهر همگان

● ساخت تیزر کالچ هوشمند شرکت خودروهای سفارشی ایران

● دوازدهمین جشنواره انجمن نویسندگان و منتقدان سینما

خودرو  -آپکو

● یکصدمین سالگرد تاسیس دانشگاه امام علی (ع)

ریاست جمهوری

● سی و سومین مسابقات کشوری قرآن در نیروهای مسلح
● برگزاری مراسم افتتاحیه دانشگاههای سراسری کشور
● افتتاح پروژههای گاز توسط ریاست جمهوری
● جشن شکرانه سالمت شهر سالم

● تولید محتوا و برگزاری رویداد بزرگ تهران هوشمند 1400

● پوشش زنده برنامه تلویزیونی شبنشینی-پخش از شبکه جامجم
● ساخت تیزر نرمافزار دوچرخه شهرداری تهران
● آیین افتتاح همزمان  6شعبه بیمه دی

● برگزاری مجمع فوقالعاده عمومی بانک دی
● ساخت مستند پاالیش و پژوهش خون

● پوشش برنامهها و مراسم خاص و تلویزیونی بیمه کوثر

● تولید محتوای ستاد تبلیغاتی سید ابراهیم رئیسی کاندیدای

