
 

 می خواهید همکاری کنید؟

 
 می خواهید همکاری کنید اما مطمئن نیستید که قرار است چه بگویید یا انجام دهید؟

 نگران نباشید چیزهای زیادی وجود دارد که می توانید بیان کنید - خواه یک

 عبارت باشد، ضرب المثل یا اصطالح. حتی می توانید درباره پایان نامه یا ایده ای

 که در ذهنتان هست به ما بگویید. شاید فقط می خواهید یک ویدیو به اشتراک

 بگذارید، یا شاید شما می خواهید یک سری کامل  از ویدئوها و فایل صوتی ها را

 به اشتراک بگذارید! هر کاری که می توانید یا می خواهید با ما همکاری کنید، ما

 .از حضور شما بسیار سپاسگزار خواهیم بود

 

 اگر به ساخت فیلم عالقه ای ندارید ، پس شاید شما عالقه مند باشید در مورد

 موضوعی برای ما بنویسید مانند  ویرایش اسناد یا تهیه عکس ... از همه نوع

 همکاری استقبال می شود
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 …….خب، از کجا شروع کنیم

 

 ابتدا خود را معرفی کنید
 

 چرا این مهم است؟ زیرا این وب سایت بیش از یک سایت زبان ساده است. هدف

  این سایت، نشان دادن ایران و ایرانیان در دوران معاصر است. در انگلستان

 و احتماًال سایر کشورها در اروپا ایده های کامًال نادرست، منسوخ یا تخیلی از

 ایران و مردم ایران وجود دارد. این امر باعث می شود که مردم به راحتی داستان

 ها و نماینده های اشتباهی را در مورد ایران قبول کنند. مثال مردم فقط به رسانه ها

 نگاه میکنند و بر طبق آن در مورد مردم ایران تصمیم می گیرند، بنابراین مردم

 کمتر وضع موجود را زیر سوال میبرند، مثال در حال حاضر مردم بسیار کم در

  .مورد تحریم ها اطالع دارند و صحبت می کنند
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 خوب، بگذارید شروع  کنیم

 

 در یک تا سه دقیقه خود را معرفی کنید. ما می خواهیم بدانیم شما که هستید، چه

 چیزی در زندگی به شما انگیزه می دهد، احساسات و عالیق شما چیست؟ خود را

 در آینده چطور می بینید؟ استعداد یا سرگرمی خاصی دارید؟ کار شما، مدرک شما

  چیست، خانواده شما کیست و

 

 لطفا این کار را یا از طریق ویدیو یا فایل صوتی انجام دهید. حتی یک کلیپ

 صوتی ضبط شده در واتس اپ کافی است. البته ، فیلم ها همیشه شخصی تر و

 قشنگ تر هستند اما درک می کنیم که شاید خیلی راحت نباشد

 

 عالوه بر این ویدیوی شما میتواند شامل یک فرصت تبلیغاتی برای وبالگ،

  وبسایت یا پیج اینستاگرام شما باشد

 لینک و اطالعات آن را برای ما بفرستید تا ضمیمه ی ویدیو ی شما شود
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  و اگر وقت کافی دارید و میخواهید ما فایل صوتی یا ویدیوی شما را به سرعت

 منتشر کنیم لطفا تکست فارسی صحبت هایتان را (کلمه  به کلمه) تایپ کنید و در

 ضمیمه  برای ما بفرستید و در ضمن لطفا صدا بدون نویز و کیفیت فایل خوب

 باشد

  اگر وقت کافی نداشته باشید لطفا مطمئن باشید که کیفیت صوتی

 بسیار واضح است

 

 و البته ، برای همه ما لینک هایی را که می خواهید به اشتراک بگذارید ، برای ما

 ارسال کنید!

 

 حاال که خود را معرفی کرده اید ، بعد  چی کار میکنید؟
 

 در مورد موضوع خود برای ما بگویید
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 میتوانید موضوع خود را در دو بخش جداگانه توضیح دهید

 

 

 مثال شرکت نوپای خود را در ایران دارید

 یا دارید یک پایان نامه که به نظر شما مربوط برای اشتراک گذاشتن است

 میخواهید یک گروه موسیقی ایرانی یا آهنگ تبلیغ کنید

 میخواهید گردشگری تبلیغ کنید - یک شرکت گردشگری، یک مکان  که در کانون

  توجه است می شناسید

  میخواهید یک دستور غذا به اشتراک بگذارید

 

 یا

  می خواهید توضیح دهید

  یک ضبل المثل یا اصطالحی

 آهنگ

 شعر
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 …و ما ارسال کنید که  آن را تمام میکنیم به

.www.coniranplatform.@gmail 

Facebook page - Contemporaryiran platform 

@contemporaryiranp   

    و بعد در پی دی اف فایل مان بگذاریم
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