
                                                                                                              
 السالم علیک یا علی بي هَسی الرضا)ع(

 رضَی (تلِ فیلنتَلیدات تلَیسیًَی ) جشٌَارُ سراسریّشتویي فراخَاى 

 جشٌَارُ بیي الوللی اهام رضا)ع( چْاردّویياز سری برًاهِ ّای 

 91هرداد هاُ 31الی31 -ادارُ کل فرٌّگ ٍارشاد اسالهی استاى لرستاى

 
 خذا سحوت کٌذ کسی کِ اهش ها سا احیا کٌذ.

 اهام سضا)ع(
 

ؼػوَهِ )(( ٍ ّوضهواى توا    حضشت ػلی تي هَسی الشضا )ع( ٍ حضشت فاعوِ ه تِ هٌاسثت هیالد تا سؼادت ػالن آل هحوذ )ظ(
سا تشگوضاس  سضَی تَلیذات تلَیضیًَی )تلِ فیلن(  جطٌَاسُ سشاسشیّطتویي  کل فشٌّگ ٍ اسضاد اسالهی لشستاى اداسُ  ،دِّ کشاهت
 هی ًوایذ. 

 
 اّذاف :

 ًثَی، ػلَی ٍ سضَیهٌَس الف:اضاػِ ٍ تشٍیج فشٌّگ 
 )ع(هشتثظ تا سیشُ ائوِ هؼػَهیي تَیژُ اهام سضا :گستشش فؼالیت ّای فشٌّگی ٌّشی ب
  فشٌّگی ٌّشی هشتثظ تا سیشُ ائوِ هؼػَهیي تَیژُ اهام سضا )ع(تَلیذ کٌٌذگاى ٍ پذیذ آٍسًذگاى آثاس تشتش گشاهیذاضتج:

 

 موضوعات:

 ّوِ آثاس تَلیذی تایذ دس ساستای اّذاف جطٌَاسُ ٍ دس قالة یکی اص هَضَػات اسصضی ، دیٌی ،اخالقی ٍ سثک صًذگی اسالهی تاضذ.
احادیث ، حکوت ّا ، داستاًْا ، پیاهْای آهَصضی ٍ تشتیتی دس کالم ٍ سیشُ سضَی ، یاساى ٍ خادهاى اهوام ،  ) ( فرٌّگ رضَی الف

 ، اخالقی ٍ هٌاظشات حضشت ٍ ...(جایگاُ ٍیژُ ػلوی 
 سبک زًدگی اسالهی  ب(

 ل اخالقی سا اسائِ ًوایٌذ .هؼٌَی ، جلَُ ای اص هفاّین دیٌی ، کشاهت اًساًی ٍ فضایٌّشی  کلیِ آثاسی کِ ضوي ایجاد فضای 
 

  :مقررات خاص 

 تاضٌذ FHDیا  HDفیلوْا دس قغغ ٍیذیَیی  -1
 فقظ یک اثش ضثظ ٍ اسسال گشدد.  DVDالصم است تش سٍی ّش لَح فطشدُ  -2

 Full HD) ضیسوا  نیفوش  توا   DVDتشای ضشکت دس جطٌَاسُ الصم است فشم تقاضای ضشکت ٍ کپی اثوش توِ غوَست     -3

تش سٍی لَح . ّوچٌیي  تاضذH264یا  Mpeg2 ای Mov( ٍ تا فشهت HDV 1440×1080) ای( 1080×1920
تِ دتیشخاًِ جطوٌَاسُ   ٍ یک قغؼِ ػکس پشسٌلی کاسگشداى دٍ قغؼِ ػکس اص غحٌِ ٍ پطت غحٌِ فیلن DVD دُفطش

  .اسسال ضَد

 آثاسی کِ استاًذاسد ّای فٌی ٍ کیفی ًوایص سا ًذاضتِ تاضٌذ اص تخص هساتقِ حزف هی گشدًذ.  -4

دس آهذُ اًذ اص تخص هساتقِ جطٌَاسُ   تِ ًوایصدس دٍسُ ّای قثلی جطٌَاسُ فشٌّگی ٌّشی اهام سضا)ع(  کِ  آثاس اسسالی -5
 حزف هی گشدًذ

 .هؼزٍس استکَتاُ فیلن دتیش خاًِ جطٌَاسُ اص پزیشفتي  -6

 دقیقِ تاضذ 60حذ اقل هذت آثاس  -7
 
 



  :جوایز

 تِ ػٌَاى اثش اٍل  فیلنتلِ سیال تشای تْتشیي 000/000/80تٌذیس جطٌَاسُ، دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .1
 تِ ػٌَاى اثش دٍم فیلنتلِ سیال تشای تْتشیي  000/000/60تٌذیس جطٌَاسُ، دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .2

 تِ ػٌَاى اثش سَم  فیلنتلِ سیال تشای تْتشیي  000/000/40تٌذیس جطٌَاسُ دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .3

  کاسگشداًیسیال تشای تْتشیي  000/000/40دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .4

 فیلوٌاهِ سیال تشای تْتشیي 000/000/30دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .5

 غذاتشداسی یا غذا گزاسی سیال تشای تْتشیي 000/000/30دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .6

 تذٍیي سیال تشای تْتشیي 000/000/30هثلغ  دیپلن افتخاس ٍ .7

 تشداسیتػَیش سیال تشای تْتشیي 000/000/20دیپلن افتخاس ٍ هثلغ  .8

 سیال 000/000/40جایضُ ٍیژُ ّیات داٍساى ضاهل دیپلن افتخاس ٍ هثلغ .9

 تثػشُ : اّذائ جَایض هٌَط تِ حضَس فشد هٌتخة دس جطٌَاسُ است . 
 

 :توضیحات

 ّای جٌثی تا حضَس اساتیذ غاحثٌظش تشگضاس خَاّذ گشدیذ.سگاُ ّای آهَصضی تِ ػٌَاى تشًاهًِطست ّای تخػػی ٍ کا
،اسکاى ٍ پزیشایی دس عَل تشگضاسی جطٌَاسُ تِ ػْذُ دتیشخاًِ جطٌَاسُ خَاّذ تَد ٍ تِ ضوشکت   ) صهیٌی( ّضیٌِ ایاب ٍ رّاب

 پشداخت خَاّذ ضذ. تػَست صهیٌی کٌٌذگاى دس هشحلِ پایاًی هتٌاسة تِ هَقؼیت استاى کوک ّضیٌِ سفش

 

 : مقررات عمومی

 
 هحذٍدیتی ٍجَد ًذاسد. اسسالی  آثاسدس تؼذاد  -1
 تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ الضاهی است  ساصًذُ اثش 3×4اسسال یک قغؼِ ػکس  -2

 دسغَستیکِ چٌذ اثش تِ غَست ّن اسصش ،هقام یکساًی سا کسة ًوایٌذ،جَایض تیي آثاس تقسین خَاّذ ضذ. -3

 آثاس اسسالی ػَدت ًوی گشدد.  -4

 تِ آثاسی کِ تِ جطٌَاسُ ساُ یاتٌذ گَاّی ضشکت اّذاء خَاّذ ضذ.  -5

 پس اص ساّیاتی آثاس اهکاى خاسج کشدى آى اص تشًاهِ ٍجَد ًذاسد. -6

جطٌَاسُ ّذ تَد ٍ حفظ آثاس اص صهاى تحَیل تا پایاى اّشگًَِ خساست ًاضی اص پست یا حول ٍ ًقل آثاس هتَجِ فشستٌذُ خَ -7
 ػْذُ دتیشخاًِ هی تاضذ. ِ ت

 تِ تقاضای ضشکت آثاسی کِ هذاسک آًْا تِ عَس ًاقع اسسال هی گشدد ، تشتیة اثش دادُ ًوی ضَد.  -8
دتیشخاًِ جطٌَاسُ دس غَست هَافقت غاحة اثش حق استفادُ اص آثاس تِ تػَست هجوَػِ ٍ یا تیضس تثلیغات ٍ یا سایش هَاسد تا رکش -9

 ش داسد. ًام غاحة اث
طذُ ٍ یا اتْاهات ًاضی اص آى ٍ تغییش دس تؼضی هقشسات ً تیٌی پیص حاضش هقشسات دس کِ ایاخز تػوین ًْائی دستاسُ ّش ًکتِ -10

 تا دتیشخاًِ جطٌَاسُ است.
 اهضای فشم تقاضای ضشکت تِ هؼٌای قثَل هقشسات آى خَاّذ تَد. -11
 تِ کلیِ آثاس ساُ یافتِ تِ جطٌَاسُ گَاّی ضشکت اّذا هی ضَد . – 12
 

  



 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  لرستان

 

 :جشنوارهگاهشمار

  20/4/95 آخشیي هْلت اسسال آثاس :
 1/5/1395          تاصتیٌی آثاس :    

 5/5/1395  :  تشگضیذگاىاػالم       
 1395هاُ  هشداد 15الی  13صهاى تشگضاسی جطٌَاسُ : 

 

 : نشانی دبیرخانه جشنواره

 
 اسضاد اسالهی استاى لشستاى اداسُ کل فشٌّگ ٍ – تْوي 22 هیذاى – خشم آتاد

 دتیشخاًِ جطٌَاسُ سشاج خشاساى
 :ًطاًی پست الکتشًٍیکی

www.lorestan.farhang.gov.ir 

Email:info@lorestan.farhang.gov.ir   
 066-33229484لفي : ت

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.lorestan.farhang.gov.ir/
http://www.lorestan.farhang.gov.ir/


 

 رضَیتَلیدات تلَیسیًَی )تلِ فیلن(  جشٌَارُ سراسری ّشتویيفرم تقاضای شرکت در 
 

  : هطخػات اثش 
 سال تَلیذ :     ػٌَاى : 
 قغغ :     هذت : 

 خالغِ داستاى : 
.................................................................................. 
.................................................................................. 

 هطخػات کاسگشداى: 
 ًام خاًَادگی :             ًام : 

 هشد   صى     جٌسیت : 
 ل تَلذ هح   سال تَلذ : 

 سضتِ تحػیلی :            هیضاى تحػیالت :
 ضْشستاى :      ًطاًی : استاى 

............................................................................................................. 
 تلفي :

 پست الکتشًٍیک:
 دست اًذسکاساى تَلیذ : 

 س : تػَیش تشدا   فیلوٌاهِ:
 غذا تشداس ٍ غذا گزاس:             تذٍیٌگش: 

 اًتخاب کٌٌذُ هَسیقی:   ساصًذُ هَسیقی : 
 جلَُ ّای ٍیژُ:

 
 ساصهاى تْیِ کٌٌذُ :                                    تْیِ کٌٌذُ : 

 اهضاء ٍ هْشاهضاء                                                                                       
 
 
 
  

      تلی          آیا تا پخص اثش خَد دس هشاکض فشٌّگی ٍ اًتطاس تِ غَست هجوَػِ ٍ یا پخص دس تلَیضیَى هَافق ّستیذ .
 خیش

 
 


