
 سمه تعالیب

 )علیه السالم( السالم علیک یا علی بن موسی الرضا

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

 فراخوان 

 دهمین جشنواره فیلم کوتاه مستند و داستانی رضویسیز

 علیه السالمجشنواره بین المللی امام رضا  شانزدهمیناز سری برنامه های 

 1397ماه شهریور -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد 

 

 یتددفرهنگ و ارشاد اسالمی استتا  با استعانت از انفاس  قدسی حضرت علی ابن موسی الرضا)علیه السالم( اداره کل 

 برگدار می نماید.
 

 اهداف 

 .رضوی منور فرهنگ الف: ترویج

 .به ویژه حضرت امام رضا)علیه السالم( السالم( علیهم)بیت اهل سیره با مرتبط هنری و فرهنگی فعالیتهای گسترش ب:

  .بهره گیری از منابع معتبر دینی و احادیث و روایات مرتبط با فرهنگ رضویج:   

 

 محورهای فراخوان 

  باشد.طرح شده  همه آثار تولیدی باید در راستای اهداف جشنواره و در قالب یکی از موضوعات

 : فرهنگ رضوی -1

احادیث، حکمت ها،داستان ها، پیام های آموزشی و تربیتی در کالم و سیره رضوی، یاران و خادمان اماام،   -

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

 باشد.آثار ارائه شده در این محور الزم است به صورت مستقیم با موضوعات و مفاهیم رضوی مرتبط        

 

 :زندگی اسالمیسبک  -2

کلیه فیلم هایی که ضمن ایجاد فضای معنوی جلوه ای از مفاهیم دینی، اسالمی،تحکیم بنیاان خاانواده و فضاایل 

 اخالقی را ارائه نماید.

 بخش های جشنواره:

 :بخش اصلی  

 بخش مستند کوتاه -ب                              بخش داستانی کوتاه –الف 



 

 :بخش جنبی 

 برگزاری برنامه های فرهنگی و هنری  –الف 

 برگزاری کارگاه ها و نشست های تخصصی –ب 

 

  شرکت در جشنواره مقررات 

 آثار: شرایط عمومی -الف

 و   yazd.shamstoos.ir نشاانی به توس شمس تارنمای طریق از اثر ارسال و نام ثبت فرآیند و رسانی اطالع .1

portal.shamstoos.ir شود می انجام. 

بارگذاری در سامانه ( امکان ارسال آثار از طریق پست ، )به علت حجم باالی اثر و عدم  در موقع ضروری است .2

. اعاالم نیز ضمیمه آثارشودکد رهگیری ثبت نام الکترونیکی درج  )فرم شرکت در جشنواره( با« فرم شناسه اثر» 

 وصول از طریق ارسال کد رهگیری پستی انجام می گیرد .

کارگردان ، مدت زماان فایلم، نام مشخصات فیلم) نام فیلم ، ،  رهگیری کدت درجشنواره الزم است برای شرک .3

و فارم درخواسات  درج شده، ارائه نسخهبه طور کامل بر روی  کارگردان تلفن شماره و  نوع: مستند یا داستانی(

 شرکت ، برای هر فیلم به طور جداگانه تکمیل شود.

 شارکت رضاوی فایلم جشانواره گذشته های دوره در همچنین و بوده بعد به 94 سال تولید باید ارسالی فیلمهای .4

 شده باشد. ذکر تیتراژ در تولید سال و بوده تیتراژ دارای باید شده ارائه هایفیلم. باشند نکرده

جهت بازبینی به صورت مستقل ، بر روی یک حلقه دی وی دی ، به انضمام یاک لاوح  بایستیهریک ازفیلم ها  .5

 ، دو قطعه از پشت صحنه و یک قطعه عکاس کاارگردان ارساال شاود. "صحنه فیلم"فشرده شامل سه قطعه عکس از 

           ارائه فایل پوستر آثار برگزیده جهت تبلیغات جشنواره الزامی است.                       نکته: 

محادودیت در جشنواره، برای کلیه سازمانهای دولتی، ارگانها، مراکز خصوصای و عماوم آزاد اسات و  شرکت .6

 سنی برای شرکت کنندگان وجود ندارد.

 دقیقه باشد. 30حداکثر زمان فیلمهای ارسالی  .7

 محدودیتی درتعداد آثار ارسالی وجود ندارد. .8

جشنواره، به منظور استفاده پژوهشگران در بانک فایلم دبیرخاناه نگهاداری نسخه فیلمهای ارائه شده به دبیرخانه  .9

 شده و عودت داده نمی شود.

 مساابقه بخاش از نباشاد نمایشای و فنی استانداردهایدارای فیلم هایی که مدارک آن ناقص ارسال شود یا فیلم  .10

 .گردندمی حذف

 .ندارد وجود برنامه از هاآن کردن خارج امکان جشنواره به هافیلم یابیراه از پس .11

 دبیرخانه جشنواره در قبال صدمات ناشی از ارسال نامطلوب فیلمها هیچگونه مسئولیتی ندارد. .12



  .شودنفر، جایزه نقدی به طور مشترک اهدا مییک بیش از جایزه جشنواره در هر بخش به در صورت تخصیص  .13

که بر مبنای اطالعات فارم صاورت گیرد،بار عهاده هر گونه مسئولیت در خصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم  .14

 امضاءکننده فرم است.

تهیه کننده حتماً به تائید و امضای آن دسته از فیلمهایی که تهیه کننده حقیقی و حقوقی دارند فرم جشنواره باید   .15

 برسد.

 .استفاده نمایدپذیرفته شده را در قالب برنامه های تبلیغی و تلویزیونی از آثار ارسالی بخشی دبیرخانه مجاز است  .16

ستاد جشنواره مجاز به نمایش غیرانتفاعی فیلمهای برگزیده در برنامه های فرهنگی مارتبط باا جشانواره همچنین 

 خواهد بود.

 گواهی شرکت اهدا می شود . بخش مسابقه به کلیه آثار راه یافته به  .17

درباره هر نکته ای که در مقررات حاضر پیش بینی نشده و یا ابهاماات ناشای از مفااد آن ، در  اخذ تصمیم نهایی .18

 اختیار دبیر جشنواره است.

 

 شرایط فنی آثار -ب 

 کاه هاییفیلم گردند، ارائه جشنواره دبیرخانه بهبر روی دی وی دی  دیتا فایل صورتبه باید ارسالی آثار تمامی .19

 از جشانواره .شاد نخواهناد پاذیرش جشانواره در شوند ارسال VOB فایل همان یا DVD Video صورتبه

 .است معذور HD cam یا DV cam نوارهای روی بر آثار پذیرش

  باه    50i یاا 25p هاایریت فاریم باا لزومااً و Full HD- HDV – DV هاایقطع از یکای در بایستی آثار .20

 .شوند ارسال جشنواره دبیرخانه

   MP4(H264) -   AVI – MPEG2  -MPG4( H264)  -  MOV  پاذیرشقابل هاایفرمت .21
 باشند. می

 ارائه فایل مسابقه، بخش به فیلم هر یابیراه صورت در آثار، دریافت بودن ایمرحلهتک به توجه با :مهم تذکر

 اثار نهایی نسخه ابتدا از سازانفیلم است ضروری روازاین آمد، درخواهد نمایش به مستقیماً سازفیلم توسط شده

 .دهند ارائه جشنواره دفتر به مناسب باکیفیت را

 مرحلاه در معیاوب هاایفایل یاا متفرقاه هایفرمت زمانی، محدودیت و آثار تراکم علت به است بدیهیتبصره: 

 .شد نخواهند داده شرکت آثار انتخاب

 

: جوایز  

 * بخش مسابقه

 داستانی :   

 میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم کوتاه داستانی  80تندیس طالیی ، دیپلم افتخار و پرداخت  -



 میلیون ریال جایزه نقدی به دومین فیلم برتر کوتاه داستانی 60دیپلم افتخار و پرداخت  -

 انیمیلیون ریال جایزه نقدی به سومین فیلم برتر کوتاه داست 40دیپلم افتخار و پرداخت  -

 مستند :

 میلیون ریال جایزه نقدی به بهترین فیلم کوتاه مستند  80تندیس طالیی ، دیپلم افتخار و پرداخت  -

 میلیون ریال جایزه نقدی به دومین فیلم برتر کوتاه مستند 60دیپلم افتخار و پرداخت -

 ه مستندمیلیون ریال جایزه نقدی به سومین فیلم برتر کوتا 40افتخار و پرداختدیپلم  -

 

 هتنک: 

ارسااال  www.shamstoos.irهرگونااه نظاار و پیشاانهاد را از طریااق سااامانه نظااام پیشاانهادات باارروی سااایت 

 فرمایید.
 

 تقویم برگزاری:

  1397ماه  تیر 19* آخرین مهلت ارسال آثار:  

  1397 ماهمرداد  28های منتخب جشنواره:  * اعالم اسامی فیلم

      1397 شهریور ماه 13لغایت   11* زمان برگزاری جشنواره: 

  1397شهریورماه   14* مراسم اختتامیه: 

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

 razavifilmfestival@آدرس تلگرام: 

 

 

 

 

 

 

http://www.shamstoos.ir/


 ( جشنواره ملی فیلم کوتاه مستند و داستانی رضوی یزد سیزدهمینفرم شرکت در ) 

 

 .گردد می تکمیل جشنواره دبیرخانه توسط قسمت این                                                                                   :فیلم کد

 

 فیلم مشخصات:: 

 .....................................................................................................................................)به صورت خوانا نوشته شود( :فیلم نام

 ....:......................تولید مدیر                  .........:................پژوهشگر       :......................تولید سال       :.................فیلم مدت

                         : ......................صدابردار ...............................:...تصویربردار    : ........................کارگردان

 :.....................متن گفتار نویسنده                  :...............تدوینگر                                  :....................... صداگذار

 :........................عکاس                   :..................آهنگساز                         : ..........................متن گوینده

 ...................................................:............................................................................................................................طرح مجری

   .................................................................................................:.........................در شده تهیه:...............................کننده تهیه

 (:شود نوشته خوانا و کوتاه)فیلم خالصه

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

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

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

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

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

 

 کارگردان مشخصات:: 

 ...............................................نام پدر:  .......:............................................................................................خانوادگی نام و نام

 ....:......................................اقامت محل شهرستان            :.........................تولد محل             :...........................تولد تاریخ

 ......................................................................................همراه تلفن :....................................................................ثابت تلفن

 ..........................................................................................:........................................................................الکترونیک پست 

 .............................(:.........................................................................................................انشگاه ود رشته)تحصیالت میزان 

 .............................(:.............................................................................................................فیلموگرافی)فیلمسازی سوابق

 .........................................................................................: .........................................................................دانکارگر نشانی

 ....................................:............................................................................................................................کننده تهیه نشانی

 ..................................:..........................................................................................................کننده تهیه ثابت و همراه تلفن

            ..........تهیه کننده....................................................................................:...............کارگردان:..........................................اینجانب

  ..................:..............................................فیلم

 هستم.                     مستند کوتاه فیلم(ب                        داستانی کوتاه فیلم(لفا بخش در شرکت متقاضی:: 

    موافق  (ویژه برنامه جشنواره فیلم رضوی) از صداوسیمای مرکز یزدفیلم خود بخشهایی از با نمایش *

 نیستم             هستم

 کننده تهیه امضاء                                                                                       امضاءکارگردان


