
1

  باسمه تعالی

السالم علیک یا علی بن موسی الرضا(علیه السالم)

)لیه السالمامام رضا (عحضرت خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء کند  .

  فراخوان 

  دوازدهمین جشنواره فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوي

علیه السالماز سري برنامه هاي پانزدهمین جشنواره بین المللی امام رضا 

  1396مرداد ماه -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 

  

بزرگداشـت ،)س(معصـومه فاطمـه حضـرت ،السـالم علیـه الرّضاموسیبنعلیحضرتسعادتبامیالدمناسبتبه

 یزدکرامت، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان دههباهمزمانوعلیه السالم) شاهچراغ(موسیبناحمدحضرت

  برگزار می نماید.
  

اهداف

  .رضويمنورفرهنگالف: ترویج

  به ویژه حضرت امام رضا(علیه السالم) السالم)علیهم(بیتاهلسیرهبامرتبطهنريوفرهنگیفعالیتهايگسترشب:

بهره گیري از منابع معتبر دینی و احادیث و روایات مرتبط با فرهنگ رضوي ج:    

رآثـا ایـن تـر  گستردهانتشاربهوکمکرضويفرهنگحوزهآثارپدیدآورندگانوتولیدکنندگانداشتگرامیشناسایی ود : 

  معنويعرصه

محورهاي فراخوان

باشد.طرح شده  همه آثار تولیدي باید در راستاي اهداف جشنواره و در قالب یکی از موضوعات

:فرهنگ رضوي-1

احادیث، حکمت ها،داستان ها، پیام هاي آموزشی و تربیتی در کالم و سیره رضوي، یاران و خادمان امـام،   -

  جایگاه ویژه علمی و اخالقی و مناظرات حضرت، نماز و نیایش و ...
  

:و کرامت انسانی سبک زندگی اسالمی-2

ل فضـای  اسالمی،تحکیم بنیـان خـانواده و  جلوه اي از مفاهیم دینی، هایی که ضمن ایجاد فضاي معنوي کلیه فیلم

  قی را ارائه نماید.اخال

  :هاي جشنوارهبخش

:بخش اصلی  

  بخش داستانی کوتاه –الف 

  بخش مستند کوتاه -ب

  



2

:بخش جنبی

  برگزاري برنامه هاي فرهنگی و هنري  –الف 

  برگزاري کارگاه ها و نشست هاي تخصصی –ب 

 : بخش ویژه  

آثاري پرداخته می شود که محتوا و مضمون آثار حول محور کرامت انسانی بـا الهـام   در بخش ویژه به تولید 

  به عنوان مثال:از آموزه هاي رضوي، اهل بیت علیهم السالم و قرآن کریم باشد .

خداوند می فرماید: 70در سوره اسراء آیه [

» مفَضَّلْنَاهو اتبنَ الطَّیم مقْنَاهزررِ وحالْبرِّ وی الْبف ملْنَاهمحو می آدننَا بکَرَّم لَقَدنْ خَلَقْنَا َتومیرٍ ملَی کَثفضیالع«  

  ى دادیـم  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیدیم و بر دریا و خشکى سوار کردیم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روز

  .دادیمو بر بسیارى از مخلوقات خویش برتریشان 

  قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم

101ص 49بحار االنوار ج -»بِالْأَعماِلالْجزَاءوواحدالْأَبوواحدٌةالْأُمّوواحدتَعالَىوتَباركالرَّبّإِنَّ«

و جزاي هرکس برابر اعمـال   ، همه از یک پدر و مادریم: خداي همه ما یکی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

  .]اوست
  

براي تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مـورد نظـر   تبصره : 

  را ذکر نماید .

 شرکت در جشنوارهمقررات    

و   yazd.shamstoos.irنشـانی بهتوسشمستارنمايطریقازاثرارسالونامثبتفرآیندورسانیاطالع.1

portal.shamstoos.irشودمیانجام.

فـرم  « در صورت ارسال آثار از طریق پست ، (به علت حجم باالي اثـر و عـدم بارگـذاري در سـامانه ) انضـمام       .2

اعـالم وصـول از    .نام الکترونیکی ضـروري مـی باشـد   مندرج در انتهاي فراخوان و کد رهگیري ثبت » شناسه اثر

  رهگیري پستی انجام می گیرد .طریق ارسال کد

به بعد بوده و همچنین در دوره هاي گذشته جشـنواره فـیلم رضـوي شـرکت      93فیلمهاي ارسالی باید تولید سال .3

  نکرده باشند و در قطع اچ دي و فول اچ دي تولید شده باشند.

هریک ازفیلم ها باید جهت بازبینی به صورت مستقل ، بر روي یک حلقـه دي وي دي ، بـه انضـمام یـک لـوح      .4

  ، دو قطعه از پشت صحنه و یک قطعه عکس کارگردان ارسال شود. "صحنه فیلم"فشرده شامل سه قطعه عکس از 

ن فـیلم، نـوع: مسـتند یـا     براي شرکت درجشنواره الزم است مشخصات فیلم( نام فـیلم ، کـارگردان ، مـدت زمـا    .5

داستانی) به طور کامل بر روي دي وي دي نوشته و فرم درخواست شرکت ، بـراي هـر فـیلم بـه طـور جداگانـه       

  تکمیل شود.
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بر روي  AVI  فیلمهاي منتخب باید با یکی از فرمتهاي اچ دي، اچ دي وي و فول اچ دي ارائه شود. (ترجیحا  .6

  هارد دیسک یا دي وي دي)

محدودیت سنی براي شرکت کنندگان وجود ندارد.نواره، براي عموم آزاد است و در جش شرکت.7

  دقیقه باشد.  45حداکثر زمان فیلمهاي ارسالی .8

  محدودیتی درتعداد آثار ارسالی وجود ندارد..9

نسخه دي وي دي  فیلمهاي ارائـه شـده بـه دبیرخانـه جشـنواره، بـه منظـور اسـتفاده پژوهشـگران در بانـک فـیلم            .10

  رضوي نگهداري شده و عودت داده نمی شود. دبیرخانه

  به فیلم هایی که مدارك آن ناقص ارسال شود یا فیلم آن دچار اشکال باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد..11

  ستاد برگزاري جشنواره براي تولید آثار تبلیغی و تلویزیونی جشنواره، اجازه استفاده حداقلی از آثار را دارد..12

  قبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب فیلمها هیچگونه مسئولیتی ندارد.دبیرخانه جشنواره در .13

  .جایزه جشنواره در هر بخش تنها به یک نفر اهدا می شود.14

اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته اي که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهامـات ناشـی از مفـاد آن ، در    .15

  اختیار دبیر جشنواره است.

در خصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر مبناي اطالعات فـرم صـورت گیرد،بـر عهـده      هر گونه مسئولیت.16

امضاءکننده فرم است.

آن دسته از فیلمهایی که تهیه کننده حقیقـی و حقـوقی دارنـد و کـارگردان اثـر، فـرم جشـنواره را تکمیـل و بـه          .17

ه کننـده را بـه دبیرخانـه جشـنواره ارسـال      دبیرخانه ارسال می کند، باید نامه مجوز حضور در جشنواره توسط تهی

  نماید.

دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی به صورت هاي مختلف در گزارشات استفاده نماید و حق استفاده و نمـایش  .18

  تصویر آثار را با قید نام صاحب اثر ، براي خود محفوظ می دارد .

ود . به کلیه آثار راه یافته به جشنواره گواهی شرکت اهدا می ش.19

:جوایز

  * بخش مسابقه

  داستانی :   

    میلیون ریال جایزه نقدي به بهترین فیلم کوتاه داستانی 70تندیس طالیی ، دیپلم افتخار و پرداخت -

  میلیون ریال جایزه نقدي به دومین فیلم برتر کوتاه داستانی 50دیپلم افتخار و پرداخت  -

  میلیون ریال جایزه نقدي به سومین فیلم برتر کوتاه داستانی 30دیپلم افتخار و پرداخت  -

  مستند :

  مستند میلیون ریال جایزه نقدي به بهترین فیلم کوتاه  70تندیس طالیی ، دیپلم افتخار و پرداخت -
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  میلیون ریال جایزه نقدي به دومین فیلم برتر کوتاه مستند 50دیپلم افتخار و پرداخت -

  میلیون ریال جایزه نقدي به سومین فیلم برتر کوتاه مستند30پرداختدیپلم افتخار و  -

  جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
  

  میلیون ریال جایزه نقدي به بهترین فیلم با موضوع کرامت انسانی  80پرداخت و  دیپلم افتخار،  تندیس طالیی –الف 

  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی علیه السالمامام رضاشرکت در مراسم اختتامیه جشنواره بین المللی –ب 
  

  

:نکات مهم  

اسکان و پذیرایی میهمانان جشنواره بر عهده دبیرخانه جشنواره بـوده و بـه شـرکت کننـدگان در مرحلـه پایـانی       -1

هزینه ایاب ذهاب ریلی یا زمینی پرداخت خواهد شد .  ،متناسب با موقعیت مکانی استان

ارســال  www.shamstoos.irهرگونــه نظــر و پیشــنهاد را از طریــق ســامانه نظــام پیشــنهادات بــرروي ســایت -2

  فرمایید.

  

:تقویم برگزاري

  1396خرداد  25* آخرین مهلت ارسال آثار:  

  1396تیرماه  20هاي منتخب جشنواره: * اعالم اسامی فیلم

  1396مرداد  11لغایت  9* زمان برگزاري جشنواره: 

  1396مرداد  12* مراسم اختتامیه: 

  035-36246660تلفن :   -اداره امور سینمایی –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی -بلوار دانشجو-نشانی دبیرخانه: یزد

  

  


