پیش نویس سند چشمانداز فعالیتهای انجمن مستندسازان در دوره جدید

الف .انجمن مستندسازان چگونه انجمنی خواهد بود؟
● انجمن مستندسازان سینمای ایران در دوره جدید بار امور صنفی و خدمترسانی صنفی به اعضا را از روی
دوش خود برمیدارد و خود را یک انجمن فرهنگی میشناسد.
● بنابراین انجمن مستندسازان سینمای ایران به عنوان یک انجمن فرهنگی تلاش خود را برای ثبت در وزارت
فرهنگ و ارشاد اسلامی آغاز کرده است.
● انجمن مستندسازان سینمای ایران،در دوره جدید ،انجمنی فعالیت محور خواهد بود .نه عضو محور.
● لذا تلاشهای انجمن مصروف به سینمای مستند و جریان فیلم و فیلمسازی مستند خواهد بود.
● انجمن مستندسازان سینمای ایران یک تشکل مردم نهاد مستقل خواهد بود.

ب .انجمن مستندسازان چه اهدافی را دنبال خواهد کرد؟
● گسترش مخاطبان سینمای مستند
● ترویج و حمایت از گونههای مختلف فیلم و فیلمسازی مستند و شکستن فضای تک صدایی و انحصار
● شبکهسازی وسیع با محوریت فیلم مستند
● رصد و تحلیل مستمر و همه جانبه فضای فیلم و فیلمسازی مستند
● ایجاد بسترها و فضاهایی برای تعالی و توسعه شخصی و حرفهای مستندسازان

فعالیتهای عمده انجمن چگونه فعالیتهایی خواهند بود؟
برای رسیدن به اهداف یادشده در پرتو ماهیت و ارزشهای تعریف شده به انجام امور ذیل میپردازد:
● طراحی و اجرای برنامهها و رویدادهای هدفمند براساس سیاستهای کلی
● شناسایی پروفایل مخاطبان بالقوه،دستهبندی آنها و ایجاد سازوکارهای رساندن فیلم به آنها
● توجه به طیفها ،سلایق و گونه های مختلف فیلم و فیلمسازی بخصوص صداهای آلترناتیو

● ایجاد فضای گفتگو و ارائه تحلیل پیرامون جریانها و اتفاقات درجریان در حوزه فیلم مستند
● ارتباط مستمر با اعضا و فعالان حوزه مستند برای تعریف و انجام فعالیتهای تازه
● شناسایی افراد و شبکههای تاثیرگذار و فعال و برقراری ارتباط سازنده با آنها
● برقراری ارتباط پویا و دائم با رسانهها و اصحاب جراید و منتقدین
● توجه به نیازهای زیرساختی سینمای مستند ایران وتلاش برای تامین این نیازها در جهت معرفی و ترویج
سینمای مستند ایران مانند فراهم آوردن انباره های داده ،فرهنگنامهها و پژوهشهای لازم دیگر
●تولید محتوا در جهت سیاستهای کلی در پلتفرمهای مختلف مثل سایت و...

