فراخوان عضویت در
انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک
انجمــن صنفــی طراحــان گرافیــک متحــرک شــهر تهــران ،پــس از گذرانــدن مراحــل اداری و قانونــی ثبــت و دریافــت
مجــوز رســمی بــه شــمارهی  728-1/3-7از وزارت تعــاون ،کار و امــور اجتماعــی ،عضوگیــری خــود را آغــاز نمــوده

اســت.

در ایــن راســتا از کلیـهی فعــاالن و شــاغلین در حــوزهی گرافیــک متحــرک ( )Motion Graphicsدعــوت مــی شــود پــس

از مطالع ـهی کامــل و دقیــق شــرایط و مراحــل عضویــت ،نســبت بــه ثبتنــام و ارســال درخواســت عضویــت خــود از

طریــق پایــگاه اینترنتــی رســمی انجمــن اقــدام نماینــد.

شرایط عضویت:
 .1تابعیت ایران

 .2داشتن حداقل  25سال تمام

 .3دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم

 .4شاغل در حداقل یکی از حوزههای تخصصی رشتهی گرافیک متحرک
 .5متدین به یکی از ادیان رسمی کشور

 .6نداشتن محکومیت کیفری موثر در محرومیت از حقوق اجتماعی

 .7تعهد اجرای مفاد اساسنامهی انجمن و مصوبات و تصمیمات قانونی ارکان انجمن
 .8تکمیل فرم ثبت نام و ارسال مدارک

 .9ارسال  5نمونه کار حرفهای در زمینهی گرافیکمتحرک
 .9پرداخت ورودیه و حق عضویت ساالنه

مراحل عضویت:

 .1مراجعه به وب سایت رسمی انجمن به آدرس

www.imgda.ir

 .2تکمیل و ارسال فرم ثبت نام الکترونیکی به همراه لینک نمونه آثار

*

 .3بررسی مشخصات ارسال شده و نمونه کارها توسط هیات مدیره

 .4مراجعـهی حضــوری متقاضــی بــرای پرداخــت حــق عضویــت و دریافــت کارت (در صــورت تاییــد مــدارک و نمونــه
آثــار از ســوی هیــات مدیــره)

* مدارک مورد نیاز برای تکمیل فرم الکترونیک:

 .1عکس پرسنلی  3×4سانتیمتر با رزولوشن  300dpiو فرمت

 .2تصویر پشت و روی کارت ملی با رزولوشن  300dpiو فرمت

jpg.

jpg.

 .3بارگــذاری  5ویدئــوی نمونــه کار گرافیکمتحــرک بــا شــرایط زیــر در یکــی از وب ســایتهای  vimeo.comویــا

 aparat.comو درج لینــک مســتقیم اثــر در فــرم ثبــت نــام:

• نمونــه کارهــای ارائــه شــده بایــد در یکــی از رســانههای زمــان محــور (تلویزیــون ،شــبکههای اجتماعــی،
مجامــع عمومــی و )...منتشــر شــده باشــند.

• نمونــه کارهــای ارائــه شــده بایــد در حــوزهی گرافیــک متحــرک باشــند و در یکــی از دســتهبندیهای آن

(ماننــد :لوگــو موشــن ،هویــت بصــری شــبکه تلویزیونــی ،تیتــراژ ،پروموشــن ،طراحــی تعاملــی ،بــازی ،آگهــی
تبلیغاتــی ،اینفوموشــن ،بنــر دیجیتــال ،اســپلش اســکرین ،موشــن پوســتر و )...قــرار بگیرنــد.
• نمونه کارهای ارائه شده باید سفارش دهندهی مشخص (حقیقی یا حقوقی) داشته باشند.

• ویدئوی نمونه کار با کیفیت مناسب و ترجیحا در سایز  Full HDآپلود شود.

• از ارسال هرگونه  Demo Reelبه عنوان نمونه کار خودداری شود.
توضیحات:

• بررســی فرمهــای ارســالی و نمونــه آثــار متقاضیــان پــس از  1تــا  5هفتــه انجــام شــده و نتیجــه بــه متقاضــی
اعــام میشــود.

• چنانچــه مــدارک و مشــخصات ناقــص و غیرقابــل قبــول باشــد ،مــورد بررســی قــرار نگرفتــه و تــا تکمیــل مــوارد
نقــص عضویــت انجــام نمیپذیــرد.

• عضویــت در انجمــن منــوط بــه تاییــد نمونــه آثــار ارســالی و احــراز هویــت حرفـهای متقاضــی اســت .ایــن بررســی
و تاییــد توســط کمیتـهی عضویــت و زیــر نظــر مســتقیم اعضــای هیــات مدیــره انجــام میشــود.

• مبلغ ورودیه 2.000.000ریال میباشد که فقط یک بار در بدو عضویت دریافت می گردد.
• مبلغ حق عضویت ساالنه 1.500.000ریال میباشد.

• تا پیش از تایید مدارک و آثار توسط کمیتهی عضویت مبلغی از متقاضی دریافت نمیشود.

• چنانچــه متقاضــی پــس از گذشــت دوهفتــه از اعــام تاییــد مــدارک نســبت بــه پرداخــت حــق عضویــت اقــدام
نکنــد ،عضویــت وی کانلمیکــن تلقــی شــده و بایــد مراحــل را از ابتــدا طــی کنــد.

• مســئولیت صحــت و ســقم مــدارک و مشــخصات ارائــه شــده بــر عهــدهی متقاضــی بــوده و هــر زمــان (حتــی پــس

از عضویــت) صحــت آنهــا زیــر ســوال بــرود ،عضویــت لغــو شــده و متقاضــی شــخصا پاســخگوی هرگونــه شــکایات
احتمالــی خواهــد بــود.

• در صورتــی کــه متقاضــی از نظــر شــرایط ســنی و یــا تعــداد و کیفیــت نمونــه آثــار بــه تاییــد کمیتـهی عضویــت

نرســد میتوانــد بــا تشــخیص هیــات مدیــره بــه عنــوان عضــو وابســته جــذب انجمــن شــده و از برخــی مزایــای آن
بهرهمنــد شــود.

• حق عضویت ساالنهی افرادی که به عنوان عضو وابسته پذیرفته میشوند  1.000.000ریال خواهد بود.

• اعضــای وابســته بــه غیــر از مــوارد حقوقــی و بیمــه در بقیــه مــوارد از منافــع مشــترک بــا اعضــای پیوســته

برخــوردار خواهنــد بــود.

با سپاس

کمیتهی عضویت انجمن صنفی طراحان گرافیک متحرک

