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 بسمه تعالی

 (السالمعلیه)السالم علیک یا علی بن موسی الرضا 

 

 

 فراخوان

 «فیلم کوتاه رضوی ملی دهمین جشنوارهرچها»

 
 

و  (السالمعلیهالرضا )حضرت علی بن موسی ه مناسبت سالروز میالد با سعادت ب (السالمعلیهرضا )امام  المللیینبهجدهمین جشنواره  یهابرنامهاز سری 

کل فرهنگ  ادارهتوسط  ،همزمان با دهه کرامت (،السالمعلیهشاهچراغ ) -بن موسی حضرت احمد( و بزرگداشت سالم اهلل علیهامعصومه )حضرت فاطمه 

 .شود یمبرگزار  گلستاناستاناد اسالمی و ارش

 

 :جشنواره اهداف

 .یر رضواشاعه و ترویج فرهنگ منوّ -

 .(السالمعلیهرضا )امامحضرت به ویژه ( السالمعلیه) ینمعصوم یائمه یرهسهنری مرتبط با  هاییتفعالگسترش  -

مه معصومین ئا (وآلهعلیهاهللیصلخدا ) رسولدر زمینه سیره شخصیت  وهنرییفرهنگدگان و پدیدآورندگان آثار شناسایی وگرامیداشت تولیدکنن -

 .این آثار ترگستردهو کمک به انتشار  (السالمعلیه) رضاامامویژه  ( بهالسالم ماعلیه)

 .کشف و معرفی استعدادهای جوان -

 .معرفی آثار شاخص در زمینه سیره نبوی -

 .و فرهنگی با محوریت عطوفت، رازداری، نوع دوستی، صلح و ... در سیره امامتولید آثار ارزشی  -

 

 جشنواره:موضوع 

 ،(السالمهعلیرضا )به ویژه حضرت امام  یتباهلو  (صلی اهلل علیه) یامبراعظمپسیره  تربیتی درکالم و یهاآموزه، هاداستان ،احادیثرضوی شامل:  فرهنگ

 ،انیانس کرامت ،مهربانی مانند رضوییرهسملهم از  یمفاهیمو  و مهدویتر انتظا یمبان ،جایگاه سیره علمی واخالقی ومناظرات آن بزرگوار ،یاران و خادمان

 ،لم ورزیع ،اخالق شهروندی، نیکی به والدین ،ظلم ستیزی ،امانت داری ،علم و اخالق، نماز و نیایش ،سالمت و تندرستی ،امید ،و تالش کار ،خانواده یانبن

 ،ه(صلی اهلل علی) یامبرپ هاییهتوص ،کسب معاش ،در خوراک روییانهم ،بهداشت، پرهیز از مجادله ،نهی از ترک ازدواج، دوری از گناه، مبانی نمایشی قرآن

روزه  ،تواضع امام ،اخالق خوش ،عقل و ادب، تشویق به پرسش ،(ل اهلل تعالیعج)سیمای امام مهدی  ،راستگویی، طلبییاسترزیان  ،یگبخشندهصدقه و 

یاری مومنان، صله رحم، رفع اندوه مردم، اجر تالش، وفای به عهد، ائمه از  .با عمل به دین یتباهلیوند محبت پ ،عاشورا، ارزش زیارت امام ،رمضانماهو 

 ایهینآئفرهنگی و مذهبی در حفظ و احیاء حیات شهرها، آداب و مناسک و  -، نقش و اهمیت اماکن تاریخیتولی و تبری ضرورت، دیدگاه غیر مسلمانان

 زیارت میراث ناملموس رضوی.
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 جشنواره: یهابخش

 بخش است: 5 جشنواره شامل

 الف( فیلم کوتاه شامل:

 داستانی -1

 مستند -2

 پویانمایی -3

 فیلمنامه ب(

 .با موضوع جشنواره است هایییلمنامهفاین بخش شامل 

 :نوجوان سازانیلم( فج

 در این بخش شرکت کنند. توانندیم 28تا  22متولدین سالهایتولید شده توسط نوجوانان  هاییلمف 

 بخش ویژه:د( 

 .قابل پذیرش است ، خراسان شمالی، خراسان رضوی و قممازندران ،لستانگ یهااستاندر بخش ویژه فقط آثار هنرمندان 

 است. دقیقه 3تا فیلمهای موبایلی حداکثر این بخش شامل  -

و تحویل آثار در  یدتول (فوق مراجعه نمایند. یهااستانبه دفاتر انجمن سینمای جوان واقع در  توانندیمعالقمندان به شرکت در این بخش  -

 (پذیردیماین بخش با هماهنگی دفاتر انجمن سینمای جوان استانهای ذکر شده صورت 

 

 

 :جنبی ( بخشه

 فرهنگی و هنری یهابرنامهبرگزاری -1

 تخصصی -آموزشی  یهانشستو  هاکارگاهبرگزاری -2

 

 فیلم: بخش مقررات

  دقیقه است 33حداکثر زمان آثار. 

  ارسال نشده باشد.رضوی به بعد به شرط اینکه پیش از آن به جشنواره  78سال تولید 

  باشدیماثر در هر بخش  3هر فیلمساز حداکثر  ارسالی یهالمیفتعداد. 

 شوندهایی که استانداردهای فنی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف میفیلم. 

 پذیردرا نمی کنندگانشرکتنامطلوب آثار از جانب  اریذبارگگونه مسئولیتی در قبال دبیرخانه جشنواره، هیچ. 

 جشنواره امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد یهابخشها به پس از راهیابی فیلم. 
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  نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات با دبیر  ینیبشیپتصمیم نهایی درباره موارد

 .جشنواره است

  باشدیمتکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات. 

 از بخش مسابقه حذف خواهند شد. اندشدهمختلف به نمایش گذاشته  یهاتیساکه بصورت مجازی در  ییهالمیف 

  برگزیده که بیش از یک کارگردان داشته باشد، فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت یهالمیفبه. 

  به بخش مسابقه جشنواره، گواهی شرکت به صورت اینترنتی صادر خواهد شد افتهیراهبرای تمامی آثار. 

  ایش رسانی به نم اطالعهای تلویزیونی به منظور تبلیغ و در برنامه کننده در جشنواره را شرکتآثار دقیقه از  3ستاد برگزاری مجاز است حداکثر

 .درآورد

 دعوت شنـوارهج به کارگردانی گروه از نمایندگی به نفر یک فقط ،کنندیم پیدا راه مسابقه بخش به و دارند کارگردان یک از بیش که هاییفیلم 

 .شد خواهـد

 :در مرحله اولارسالی  شرایط فنی آثار 

 مگابایت باشد. 555گذاری شده( نباید بیشتر از آثار ارسالی )بارحجم 

 اطالع پدیدآورندگان آثار خواهد رسید.ه توجه: در مرحله دوم شرایط فنی آثار دریافتی منتخب ب

 هایسایت الزم است درخواست کنندگان با مراجعه به بنابراین ،در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان پذیر استو ارسال آثار  نامثبت

golestan.shamstoos.ir  وshamstoos.ir اری نسبت به بارگذتقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و  فرم 

 .دارندنگاهو کد رهگیری ارسال شده از طریق سایت به شماره تلفن همراه و ایمیل را تا اعالم نتایج نهایی نزد خود  آثار اقدام نموده

 

 :های قابل پذیرشفرمت

o MXF 

o MOV (H.262) 

o MPEG 2 (H.262) 

o MPEG 2 

o DV AVI 
 

 مقررات فیلمنامه:

  د.نافتی از سایت را نزد خود نگه دارشده وکد دری ثبتآنالین به صورت فیلمنامه ها باید در پرتال جشنواره 

 همراه بودن خالصه فیلمنامه در حداکثر یک صفحه A2 در صفحه اول فیلمنامه الزامی است. 

 باشد شده نوشته دقیقه 1۱ بایستی بر مبنای زمان حداکثرفیلمنامه می. 

 باشدیمفیلمنامه  2حداکثر آثار ارسالی دراین بخش. 

 دارسالی نباید تولید شده باشن هاییلمنامهف. 
 در کتاب جشنواره چاپ خواهند شد.گزیده بر هاییلمنامهف 

 به تولید خواهد رسید.با تفاهم نویسنده  برگزیده هاییلمنامهف 
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 قبلی جشنواره رضوی ارسال شده باشند. یهادورهنباید به  هایلمنامهف 

 با فونت  ینگارحروفباید با رعایت اصول  هایلمنامهفBNazanin فاصله خطوط یک و نیم و فقط به صورت  12، سایزpdf  در سایت اینترنتی

 دبیرخانه بارگذاری شود.

 فقط یک نفر به نمایندگی از گروه نویسندگان به جشنواره کنندیمکه بیش از یک نویسنده دارند و به بخش مسابقه راه پیدا  هایییلمنامهف ،

 دعوت خواهند شد.

  د، فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفتنداشته باش نویسندهبرگزیده که بیش از یک  یهالمنامهیفبه. 

 

 

 جوایز:

 بخش داستانی:

 ریال 333/333/23: تندیس و دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه اول 

 ریال 333/333/63: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ رتبه دوم 

 ریال 333/333/23: دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه سوم 

 

 بخش مستند:

 ریال 333/333/23: تندیس و دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه اول 

 ریال 333/333/63: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ رتبه دوم 

 ریال 333/333/23: دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه سوم 

 

 بخش انیمیشن:

 ریال 333/333/23: تندیس و دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه اول 

 ریال 333/333/63: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ رتبه دوم 

 ریال 333/333/23: دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه سوم 

این جایزه ) نمایند.اهدا  ریال 333/333/23به مبلغ هر کدام فیلم  یهابخشدر تمام دیپلم افتخار فنی  2 توانندیمت داوران اهیتبصره: 

 (استفیلمنامه  و تدوین ،صداگذاری/صدابرداری  ،شامل فیلمبرداری

 

 بخش فیلمنامه:

 یالر 333/333/23: تندیس و دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه اول 
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 ریال 333/333/33: دیپلم افتخار و جایزه نقدی به مبلغ رتبه دوم 

 ریال 333/333/23: دیپلم افتخار و جایزه نقدی رتبه سوم 

 

 

 بخش موبایلی:

  شودیماهدا  ریال 333/333/13مبلغ  هر کدام این بخش گاننفر برگزید 3به. 

 

 بخش نوجوانان:

 ریال 333/333/23دیپلم افتخار و مبلغ  ،: تندیس جشنوارهنفر اول 

 ریال 333/333/1۱: دیپلم افتخار و مبلغ نفر دوم 

 :ریال 333/333/13دیپلم افتخار و مبلغ  نفر سوم 

 

 جایزه بزرگ جشنواره:

  به فیلمی با محوریت موضوع اصلی جشنواره ریال 333/333/123مبلغ. 

 جایزه ویژه دبیر:

  ا جشنواره اهد هاییلمفجشنواره دیپلم افتخار و جایزه نقدی را به یکی از  هاییاستسدر راستای اهداف و  تواندیمدبیر جشنواره

 کند.

 

 مهمرات تذک: 

لذا الزم است  ،شودیم یبرداربهرهدر کاتالوگ و اخبار جشنواره  ماًیمستق شودیمثبت جشنواره در سایت  نامثبتاطالعاتی که در هنگام  .1

 اطالعات صحیح و کامل را ثبت کنند. سازانفیلم

 خصوصی یا دولتی در سایت الزامی است. کنندههیتهثبت فرم رضایت کتبی  .2

تخب را های منه فیلمکدهد اختیار و اجازه می دبیرخانه جشنوارهننده اثر یا نماینده قانونی ایشان به ک، تهیهرضویبا ارسال فیلم به جشنواره  .3

می ( و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالالسالمعلیه) بنیاد فرهنگی امام رضا توسطموزشی آ باهدف نداشته باشدو مالی جنبه انتفاعی  کهدرصورتی

 به نمایش درآورد و در این زمینه اعتراضی نخواهد داشت.استان گلستان 

 .شوداز طریق سایت اختصاصی جشنواره اعالم می نتایج بازبینی فقط .2
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 تقویم:

 1377ماه  آذرماه یکم: مهلتآخرین

 ماهبهمننیمه اول منتخب:  آثار اعالم

 1377 اسفندماه 8 تا 2زمان برگزاری: 

 

 

 :نشانی دبیرخانه

 ویدبیرخانه جشنواره فیلم رض-معاونت هنری و سینمایی –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی –بلوار شهید شکاری  –گرگان  –گلستان استان 

 271662322۱: کد پستی

 2۱3و  266داخلی  31832223328 – 31832226363تلفن: 

 318-32261223تماس مستقیم: 

 shamstoos.irو  golestan.shamstoos.ir: نامثبتسایت 

 razavishortfilmfestival@yahoo.com :پست الکترونیک

 

 

 


