
 السالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع(
 

 فراخوان

 رضوی و بازی های رایانه ای جشنواره پویانمایی  

 از سری برنامه های سیزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا ) ع ( 

 4931ماه و شهریور  مرداد–گلستان 
 

فاطمه معصومه ) س ( و همزماا   حضرت علی بن موسی الرضا ) ع (، حضرت باسعادت میالد سالروز به مناسبت 

 با دهه کرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی گلستا  برگزار می کند.
 

 اهداف:
 الف : اشاعه و ترویج فرهنگ منور نبوی ، علوی و رضوی.

 ب : گسترش فعاليتهای فرهنگي هنری و مذهبي مرتبط با سيره پيامبر اکرم )ص( و ائمه اطهار و امام رضا )ع(

 شف و بروز استعدادهای هنری و آشنا نمودن نسل جوان جامعه با معارف نبوی ، علوی و رضوی به کمك ابزار نوین بصریج : ک
 

 بخش های جشنواره:

 بخش پویانمایی -4

 بخش بازی های رایانه ای  -2

 

 بخش پویانمایی:
 

 الف : موضوعات مرتبط با امام رضا )ع(
ها / حکمت ها /داستانها و حکایات/ لطایف / پيام های آموزشیي و تربيتیي در    الف( سيره رضوی شامل )احادیث/روایات/ نکته-1

 کالم و سيره رضوی /اصحاب و یاران امام / جایگاه ویژه علمي و اخالقي و مناظرات حضرت (

 الف( کرامات رضوی -2

 الف( منازل سفر امام رضا ) ع ( از مدینه تا مرو)تولد ، زندگي و شهادت حضرت( -3

 ئين های اقوام در خصوص زیارت، ارادات و استقبال از زائرین حرم  مطهر رضوی الف( آ-4

 الف( زمامداران عباسي و رفتار آنان با اهل بيت و یاران ایشان-5

 الف( سایر موضوعات مرتبط با سيره رضوی-6

 موضوعات نبوی ، علویب: 
 نکته ها/ حکمت ها/لطایف/ پيام های آموزشي و تربيتي در کالم امام علي )ع(  ب(-1

دستگيری از نيازمندان/ احترام به والدین / اخالق و آداب / جلوه های نماز و نيایش / مهرورزی و عدالت / ایثار و فداکاری/ ب(-2

ری/ والییت میداری / امربیه معیروف و نهیي از منکیر /       قناعت و صرفه جویي / علم و ایمان / تربيت فرزند/ خودسازی/ صبروبردبا

 نيکوکاری / بخشش / وحدت و انسجام/
 

 



 عناوین بخش پویانمایی:
 مسابقه فيلم کوتاه انيميشن -

 مسابقه فيلمنامه کوتاه انيميشن -

 برنامه های جنبی:

 برگزاری نشست های تخصصي و کارگاههای آموزشي با حضور مهمانان و اساتيد صاحبنظر -

 گزاری نمایشگاه هنریبر-

 نمایش انيميشن های برگزیده شش دوره قبلي جشنواره و انيميشن های برتر-

 

 :کوتاه انیمیشن مقررات فیلم

ونسیخه دیگیر قابیل پخیش در      MP4وییا  MP2ییا   AVIارسال شود) یك نسیخه بیا فرمیت     DVDنسخه  2فيلم ها در قالب  -1

 خانگي (   DVDدستگاه 

جهت شرکت در جشنواره عالوه بر فرم درخواست ، ارسال نسخه اصلي اثر به همراه یك قطعه عکس پشت صحنه فيلم و ییك   -2

 .الزامي است  JPGبا فرمت  CDقطعه عکس صحنه فيلم به همراه یك قطعه عکس پرسنلي کارگردان بر روی 

 فقط یك فيلم ضبط شده باشد. DVDروی هر  -3

 استانداردهای فني و کيفيت نمایشي مناسبي نداشته باشند از بخش مسابقه حذف خواهند شد.فيلمهایي که  -4

 دقيقه مي باشد. 33و حداکثر  1زمان فيلم های کوتاه حداقل  -5

 آثار ارسالي به دبيرخانه  جشنواره ، نباید در سالهای گذشته به بخش مسابقه  جشنواره راه یافته باشند. -6

 وسط بيش از  یك کارگردان ساخته شده ، فقط یك نفر به نمایندگي به جشنواره دعوت خواهد شد.فيلم هایي که ت -7

 از نظر تعداد آثار ارسالي برای اشخاص ، نهادها و سازمان ها ، محدودیت وجود ندارد. -8

 ده نمي گيرد.دبيرخانه جشنواره در قبال آسيب های ناشي از ارسال نامطلوب آثار ، هيچ گونه مسئوليتي به عه -9

 به تمام فيلم های پذیرفته شده در بخش مسابقه گواهي شرکت اهدا خواهد شد. -13

تنظيم برنامه نمایش آثار به عهده دفتر جشنواره است ، پس از دریافت آثار امکان خیارج کیردن هیيچ فيلمیي از برنامیه وجیود        -11

 د تأیيد از تهيه کننده اثر جهت ارسال فيلم الزامي است .(ندارد. )درصورتي که تهيه کننده و کارگردان فيلم مشترک نباش

 کليه هزینه های ارسال به عهده شرکت کنندگان است. -12

 آثار ارسالي نزد آرشيو جشنواره امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شرکت کنندگان نگهداری شود. -13

جشنواره حضور یابد مي توانند پس از تکميل برگ درخواست تهيه کنندگان دولتي و خصوصي که تمایل دارند آثارشان در  -14

شرکت آن را به همره یك نسخه از فيلم ، عکس کارگردان، پوستر، بروشیور، عکیس هیای فیيلم ، پيشیينه ی هنیری کیارگردان و        

 به دفتر جشنواره ارائه دهند.      10/10/49  تاریخ  هرگونه اطالعات دیگری که ضروری مي دانند حداکثر تا

 فيلم هایي که بعد از تاریخ مقررشده به دفتر جشنواره برسد پذیرفته نخواهد شد. -15

 تصميم گيری درباره ابهام های ناشي از مفاد مقررات و یا موارد پيش بيني نشده در این آیين نامه با دبير جشنواره خواهد بود. -16

 است توسط شرکت کنندگان الزامي است .داشتن آدرس پست الکترونيك )ایميل( و درج آن در فرم درخو-17

 کمك هزینه ایاب و ذهاب، اسکان و پذیرایي برگزیدگان مدعو به مراسم بر عهده دبيرخانه جشنواره مي باشد. -18
 

 * امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات است.

 توضیحات : 



وم منتخب جشنواره پویانمایی رضوی از کمک و حمایتت مرکتز گستترش    بر اساس هماهنگی به عمل آمده اثر اول تا س

 سینمای مستند و تجربی برای تولید و ساخت اثر بعدی در حوزه فرهنگ رضوی برخوردار خواهد شد . 

 

 

 :کوتاه انیمیشنمقررات فیلمنامه 
 

 ارسال تعداد فيلمنامه از سوی هر فرد نامحدود است. -1

 صفحه بيشتر باشد 15نباید از تعداد صفحات فيلمنامه  -2

 ارسال گردد. PDFنسخه بهمراه یك نسخه  3هر فيلمنامه باید حتماً با جلد و شيرازه در  -3

 از فيلمنامه نباید فيلمي ساخته شده باشد. -4

 شده باشد.فيلمنامه هایي مورد داوری نهایي قرار مي گيرد که بلحاظ ساختاری اختصاصاً جهت تهيه فيلم انيميشن نوشته -5

 متن فيلمنامه باید باخط خوانا و یا تایپ شده باشد ، در غير این صورت ترتيب اثر داده نخواهد شد. -6

 موضوع فيلمنامه صرفاً مي بایست مرتبط با سيره نبوی ، علوی و رضوی باشد. -7

و رزومیه   JPGه عکیس پرسینلي   قطعی  2جهت شرکت در جشنواره عالوه بر فرم درخواست و ارسال ییك نسیخه از فيلمنامیه ،     -8

 نویسنده الزامي است

 داده نخواهد شد. و به هيچ وجه عودت همه فيلمنامه های ارسالي در بانك فيلمنامه دبيرخانه جشنواره ثبت مي گردد -9

  ذکر نام نویسنده و نام فيلمنامه روی جلد الزامي است. -13

 پذیرش کامل مقررات است.* امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله 

 

 بخش بازی های رایانه ای 

 
 های شرکت کننده در این بخش عبارتند از: انواع بازی -

 های  بازیPC 

 های کنسولي بازی 

 بازی ( های برخطOnline) 

 های فلش بازی 

 بازی های تلفن همراه 

 هریك از آثار در بخش های فوق مي توانند در ژانرهای متعدد تهيه و توليد شده باشد . 

 اکشن-

 ماجرایي-

 نقش آفریني-

 استراتژی و مدیریتي-

 ماجرایي  اکشن-

 سکوبازی-

 ورزشي-

 ساده-



 

 ضوابط و مقررات عمومی بخش بازی های رایانه ای

 
 مدهآ دیپدکارفرمای اثر باید دارای تابعيت ایراني باشد و اثر نيز باید در محدوده جغرافيایي جمهوری اسالمي ایران  .1

 باشد.

های ملّي،   افزاری به کار رفته در اثر، مغایر قوانين و مقررات جاری، فرهنگ، ارزش های نرم آثار فرهنگي و هنری و بسته .2

 مي ایران نباشد.جمهوری اسال  دیني و امنيت ملّي

افزاری به کار رفته در اثر طبق قوانين و  های نرم حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار فرهنگي و هنری و بسته .3

 مقررات جاری جمهوری اسالمي ایران رعایت شده باشد.

 بازیهای رایانه ای  هبه دبيرخانه داوری جشنوار 31/35/94هر شرکت کننده باید مدارک زیر را تا پایان مهلت ثبت نام  .4

 تحویل دهد:

 نسخه از بازی  ارسال سه 

  توضيح مراحل بازی و کدهای مربوط به تنظيم بازی برای نباختن کاربر در مراحل بازی جهت تسریع در امر

 داوری

 ارایه مدارک و مستندات ساخت بازی 

 فهرست کاملي از پدیدآورندگان 

 های بازی از دیدگاه توليدکننده    بيان ویژگي 

های  افزاری، قفل همچون تجهيزات مکمل سخت -افزاری یا الحاقات دیگر اثر الزم است هرگونه قفل سخت .5

به همراه اثر تحویل داده  -های جانبي و قاب های الزم، کتاب سازی و سریال افزاری، کدهای فعال افزاری و نرم سخت

کر است آثار ارسال شده پس از اتمام مراحل داوری در آرشيو دبيرخانه بایگاني خواهند شد و عودت شود. .)الزم به ذ

 شوند.( داده نمي

 .است آزاد آن اصالت و کيفيت به توجه با اثر هر رد در آثار، انتخاب هيئت که است بدیهي

 .ميگردد جشنواره از بازی کامل حذف موجب اطالعات، ارائه در صداقت اصل رعایت عدم

 نماینده عنوان به( پروژه مدیر یا و ساخت پروانه صاحب بازی، توليدکننده توسط صرفاً جشنواره، مسابقه بخش در اثر نام ثبت

 .ميگيرد انجام) ویا حقوقي حقوقي
 

 * امضای برگ درخواست شرکت در جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات است.
 

 جشنوارهمدارک مورد نیاز جهت شرکت در 

 
 باشد.ثبت نام تکميل مي فرم -

 به همراه راهنمای نصب و اجرا. DVDیا  CD نسخه از بازی بر روی  3  -

 های ارسالي تست شده واز صحت اجرای آن مطمئن هستم.نسخه  -

 مستندات وتوضيحات مربوط به کد نسوز کننده بازی )در صورت وجود(  -

 (Onlineبرخط ) های( در خصوص بازیAccountری )( بازی را به همراه دو حساب کاربURLدامنه )  -



 جوایز بخش پویانمایی:
 : کوتاه انیمیشن جوایز فیلم

 ریال          333/333/83به مبلغ           تندیس و دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه اول و جایزه نقدی                            

 ریال                333/333/63به مبلغ               دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه دوم و جایزه نقدی                                       

 ریال        333/333/53    به مبلغ             دیپلم افتخار جشنواره برای احراز رتبه سوم و جایزه نقدی                                      

 ریال           333/333/13به مبلغ               لوح تقدیر جشنواره برای بهترین فيلمنامه و جایزه نقدی                                         

 ریال          333/333/13     به مبلغ       پویانمایي(و جایزه نقدی   –لوح تقدیر جشنواره برای بهترین انيميت ) حرکت بخشي 

 ریال          333/333/13به مبلغ                 لوح تقدیر جشنواره برای بهترین فضاسازی و سبك تصویری و جایزه نقدی          

 ریال         333/333/13به مبلغ                    لوح تقدیر جشنواره برای بهترین صداگذاری                                                      

 ریال          333/333/13به مبلغ                     لوح تقدیر جشنواره برای بهترین طراح شخصيت                                              

 ریال          333/333/13به مبلغ                                  لوح تقدیر جشنواره برای بهترین موسيقي فيلم                                     

 

 : کوتاه انیمیشنجوایز فیلمنامه 
 ریال333/333/23تندیس و دیپلم افتخار جشنواره  برای احراز رتبه اول وحمایت از ساخت  تا سقف         

 ریال333/15/ 333تا سقف                   دیپلم افتخار جشنواره  برای احراز رتبه دوم وحمایت از ساخت      

 ریال333/333/13دیپلم افتخار جشنواره  برای احراز رتبه سوم وحمایت از ساخت               تا سقف         

 جوایز بخش بازی های رایانه ای:

 
 ریال          333/333/133به مبلغ             و جایزه نقدی           pcبرای بهترین توليد کننده بازی تندیس و دیپلم افتخار جشنواره 

 ریال                  333/333/93     به مبلغ             و جایزه نقدی بهترین توليدکننده بازی کنسولي برای  دیپلم افتخار جشنوارهتندیس و

 ریال          333/333/83      به مبلغ                و جایزه نقدی  برای بهترین توليدکننده بازی برخطدیپلم افتخار جشنواره تندیس و

 ریال           333/333/73تندیس و  دیپلم افتخار جشنواره برای بهترین بازی فلش و جایزه نقدی                            به مبلغ       

 ریال          333/333/63به مبلغ                       تندیس و دیپلم افتخار  جشنواره برای بهترین بازی تلفن همراه و جایزه نقدی   

 

 روز شمار جشنواره
 

                11/10/94                  مهلت ارسال آثار :  

    10/10/94    زما  انتخاب آثار برگزیده :    

 99/10/94      تاریخ برگزاری جشنواره :      

 01/10/94   تاریخ برگزاری مراسم اختتامیه:  

 مکا  برگزاری جشنواره : تاالر فخرالدین اسعد گرگانی

 

 نشانی پستی

امیور سیينمایي و سیمعي بصیری                                                                               –گرگان / ميدان فخرالدین  اسعد گرگاني / اداره کل فرهنیگ و ارشیاد اسیالمي اسیتان گلسیتان      

 49166 - 87565کد پستي : 



 سازمان امور سینمایی کشور و رساهن اهی داتیجیل مرکز  توسعه فناوری اطالعات گلستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان 

 31732228171شماره نمابر :                              31732226363شماره تماس : 

  gmail.com88.farhangEmail : Golestan@ نشانی سایت و پست الکترنیکی :          
www.golestan.farhang.gov.ir                                                                           

                                       

 

 

 
 

 
 

 

 

 کوتاه پویانمایی  فرم درخواست شرکت در بخش فیلم                                        

 
 مشخصات اثر: -1

 عنوان :

 دست اندرکاران تولیدشامل :                                       
 فيلم نامه : 

 پویانما ) انيماتور ( :

 فيلمبردار / تصویربردار :

 تدوینگر :

 صداگذار / صدابردار :

 سازنده موسيقي :

 سایر عوامل :

.................................................................................................................................................................................... 

 

 *پرکردن این بند الزامی است .
 سطر(  3خالصه داستان فيلم : ) حداکثر 

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................. 

 حضور در جشنواره های داخلي و بين المللي :

 سال برگزاری :                               مکان برگزاری :                                جوایز:                   نام جشنواره :        
 

mailto:.farhang88@gmail.com
http://www.golestan.farhang.gov.ir/
http://www.golestan.farhang.gov.ir/


 شرح تکنيك ساخت : -2

...................................................................................................................................................................................................

.......................... 
 

 کارگردان : -3

 : ................    محل تولد : .................. نام پدر ..         نام خانوادگي :...............................نام : .............

 13............شماره شناسنامه :...........................تاریخ تولد:. ...../...../...........کد ملي  : ..................

 .................شهرستان............................کدپستي..............................استان:...........

 نشاني : .................................................................

 ثابت:...........................همراه:.......................کد شهرستان:........................................تلفن 

 پست الکترونيك : .......................................................................................

 
 

 تهيه کننده :  -4

 : ................    محل تولد : .................. درنام پ  نام : ...............         نام خانوادگي : .................. 

 13.........شماره شناسنامه :...........................تاریخ تولد:.../..../..........کد ملي  : .....................

 ...............استان:..........................شهرستان.........................کدپستي...............

 نشاني : .................................................................

 کد شهرستان:........................................تلفن ثابت:...........................همراه:.......................

 .......................................................پست الکترونيك : ................................
 

 

 مدارک الزم :  -5

 □بروشور                 □پوستر                    □عکس های فيلم                 □عکس کارگردان  

و جیوایز در صیفحه جداگانیه ای     پيشينه هنری کارگردان ) شامل تحصيالت ، عناوین فيلم ها ، سال توليد ، حضور در جشنواره هیا 

 ضميمه گردد(
 

 بر اساس مقررات حاکم بر حقوق پدید آورنده اثر ، آیا امکان نمایش حداقل زمان ممکن این اثر از تلویزیون وجود دارد :  -6

 □ خير                       □ بله     

 

 تمام مقررات مندرج در آیين نامه مورد پذیرش است. -7

 ..........................    امضای تهيه کننده  ..................    مهر سازمان توليد کننده : ......................................... تاریخ تنظيم

 

 : شرکت در بخش فیلمنامه کوتاه رضوی فرم درخواست

 
 نام فيلمنامه :..............................................

 .......................................فيلمنامه:....................................................................................................................خالصه 



.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................... 

...........................................................................................................................................................................................   .................................................................................... 

خالصه فعاليت نویسنده : 

...................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................... 

 مشخصات نویسنده:

 : ................    محل تولد : .................. نام پدر..................     نام : ...............         نام خانوادگي : 

 13.................شماره شناسنامه :...........................تاریخ تولد:....../......./...........کد ملي  : ...........

 استان:..........................شهرستان.........................کدپستي..............................

 ............نشاني : .....................................................

 کد شهرستان:........................................تلفن ثابت:...........................همراه:.......................

 پست الکترونيك : ......................................................................................

 

 فرم ثبت نام بخش بازیهای رایانه ای 

 

 انتخاب ژانر بازی ارسالی
 (RPG) آفرینينقش         [_]      (Adventure)ماجرایي  [_]    (Action) اکشن [_]

(Casualساده ) [_]  (Strategy- CMS)استراتژی ومدیریتي  [_]    (Sport)ورزشي[_]   

  (Action-Adventure) اکشن - ماجرایي [_]   (Platformer) سکوبازی [_]     

 مشخصات اثر

 بازیفارسي نام   نام انگليسي بازی

 )شروع( سال توليد  )پایان( سال توليد

 

معرفي بازی در یك 

 پاراگراف

 مدیر پروژه  نامهنویسنده بازی

 طراح بازی  مدیر فني

 مدیر هنری  مدیر صدا و موسيقي 

جشنواره های دیگرسابقه حضور اثر در 

 / جشنواره نام نمایشگاه سال حضور کشور/ شهر اخذ جایزه یا تقدیر

    



 حقوقی.2   حقیقی.4   :وضعیت مالک

مشخصات شخصیت حقوقی:

  نام مدیر عامل
نام 

 موسسه/شرکت/سازمان

 آدرس دفتر 

 تلفن  شماره نمابر دفتر

 ایميل شرکت   کد پستي شرکت

        تلفن همراهنام و 

 گيرپي نماینده
 آدرس وب سایت 

مشخصات شخصیت حقیقی

 نام پدر  نام ونام خانوادگي

 کد ملي  سال تولد

آخرین مدرک 

 تحصيلي
 تلفن همراه 

 تلفن  ایميل

 آدرس 

 

تعهدات مشترک
موارد  نمایم وتأیيدمي قوانين و چارچوب اجرایي جشنوراه ارائه شده در مستند فراخواناینجانب ............................... ضوابط، 

تحویل  رضوی ایهای رایانهجشنواره بازیاولين دبيرخانه  به را به طور کامل جشنواره درخواست شده برای ثبت اثر در دبيرخانه 

 مي نمایم .

 

های آثار فرستاده شده نهایت دقت و امانت داری را داشته باشد. بازیشود در دریافت و حفظ موظف مي دبيرخانه جشنواره

ها برای فرستاده شده به جز در فرآیند داوری به هيچ عنوان در اختيار عموم قرار نگرفته و تمامي محتوای توليد شده در این بازی

توليد کننده اثر محفوظ است

 
 


