
 ثسوِ تؼبلی

« جطٌَاسُ تئبتش استبًی سَهیيسی ٍ »ی ساخَاى ثشگضافش

 1400 –استبى هشکضی 

ای عَالًی داضتِ ٍ  ّبی هختلف آى دس استبى هشکضی پیطیٌِ ای ٌّشی تأثیشگزاس ٍ پَیبست کِ گًَِ ًوبیص غحٌِ

اًذ آثبس فبخش ٍ دسخَسی ثِ جبهؼِ ٌّشی کطَس ػشضِ ًوبیٌذ ٍ دس  اص ایشاى ّوَاسُ تَاًستِ ُّبی ٌّشی ایي هٌغق گشٍُ

ٌّش ثبصیگشی  آٍساى ثسیبسی اص ًبم. اًذ الوللی حضَسی ضبیستِ داضتِ ّبی هلی ٍ حتی ثیي ّب ٍ سبیش ػشغِ جطٌَاسُ

 .سکضی ّستٌذیبفتِ ایي هشص ٍ ثَم ٍ دس ضوبس ثشجستگبى ٍ ًخجگبى فشٌّگی استبى م پشٍسش

ّب ٍ فؼبالى حَصُ تئبتش دس استبى هشکضی ظشفیت دسخَسی است کِ ثبیستی ثب  سبثقِ دسخطبى ٍ تؼذد گشٍُ

 سَهیي سی. ّبی تخػػی دس جْت افضایص تَاى کوی ٍ کیفی آى کَضیذ ّب ٍ جطٌَاسُ سیضی ٍ ثشگضاسی ًطست ثشًبهِ

آٍسدى آثبس  ثِ غحٌِ ٍ ّبی تئبتش سبلِ گشٍُ اسصیبثی ػولکشد یک ثِ هٌظَس فشغتی است کِجطٌَاسُ تئبتش استبى هشکضی 

ثِ ضوبس ٍ ّوچٌیي هؼیبدگبّی ثشای تؼبهل ٍ دٍستی اّبلی ٌّش ًوبیص استبى هشکضی  پزیشد اًجبم هی فبخش ٍ اسصضوٌذ

ط ٍ ضَاثظ استبى ثب ضشای یاًجوي ٌّشّبی ًوبیص یاداسُ کل فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی  ٍ ثِ دثیش سٍد کِ ثب ّوت هی

 .ضَد صیش ثشگضاس هی

 موضوع جشنواره

 حفظ ٍ ًطش اسصش ّب ٍ دستبٍسدّبی اًقالة اسالهی ٍدفبع هقذس  -1

ایي هَضَع ثِ ػٌَاى ثخص ٍیژُ یک ثشگضیذُ )« ّب صدایی ّب، هبًغ تَلیذ، پطتیجبًی»ػٌَاى سبل  -2
 (خَاّذ داضت

 اهیذ اجتوبػی، استقبء ًْبد خبًَادُ -3
 گشایی هلی ٍ ّن فشٌّگی جبهؼِ هسبئل ٍ هؼضالت اجتوبػی ٍ -4

 هَضَع آصاد  -5

 شرایط عمومی جشنواره 

 

است ٍ دس دٍ ثخص ای  جطٌَاسُ تئبتش استبى هشکضی هختع ثِ اثبس تَلیذی دس ثخص غحٌِسَهیي ٍ  سی

  :دثشگضاس هی ضَ

  .داسداختػبظ غشفبً ثِ آثبس ایشاًی ثب اٍلَیت هتَى ًَیسٌذگبى ثَهی  ایي ثخص :سقبثتی  (الف

پس اص  ،جطٌَاسُ ضشایظ ثب دس ًظش گشفتي اّذاف ٍ ثب غالحذیذ دثیشخبًِ جطٌَاسُ ٍ: غیش سقبثتی ٍ جٌجی (  ة

 .ثبضذ ّبی ًوبیطی ثِ ػٌَاى هیْوبى دس ثخص جٌجی فشاّن هی اهکبى حضَس گشٍُ ،ثبصثیٌی آثبس

 

 

 

 



 : مقررات جشنواره 

خَاّذ ثَد کِ « ٌّشهٌذاى استبى»آثبس ثخص سقبثتی جطٌَاسُ تئبتش استبًی غشفب هختع آثبس ًوبیطی تَلیذ ضذُ -1
تَاًٌذ دس جطٌَاسُ استبًی حضَس داضتِ ثبضٌذ  ّبیی هی سٍ گشٍُ ایي ّب ثِ اًجبم سسیذُ است؛ اص اجشای ػوَهی آى/اًتطبس

اجشای /اًتطبسًَثت  5ّب حذاقل  اثش آى 1400 تب ضشٍع جطٌَاسُ 99ًَاسُ استبًی کِ دس فبغلِ صهبًی اتوبم جص
 ضًَذ پس اص ثشگضاسی جطٌَاسُ ّب هتؼْذ هی دس غَست ػذم اجشا یب اًتطبس ثِ ػلت ضیَع کشًٍب، گشٍُ)ػوَهی ضذُ ثبضذ 

 (.اجشای ػوَهی خَد سا ثِ اًجبم ثشسبًٌذ

آهبدگی خَد سا ثِ هٌظَس  1400هْش  10اسیخ ثبیست تب ت ّبی ًوبیطی هتقبضی حضَس دس جطٌَاسُ هی گشٍُ-2
 .ُ دثیشخبًِ جطٌَاسُ اػالم ًوبیٌذحضَس دس هشحلِ ثبصثیٌی ثِ غَست کتجی ة

 اص 1400اجشای ػوَم ٍ ضشکت دس جطٌَاسُ تئبتش استبًی سبل /اًتطبستحَیل هجَص کتجی ًَیسٌذُ ثشای  ئِ ٍااس-3
 .الضاهی استثِ دثیشخبًِ جطٌَاسُ  سَی کبسگشداى ٍ گشٍُ هتقبضی

، دس ثخص تخبة آثبسىت اات غبحت اغلی اثش ٍ تطخیع ّیئظس دقیق هطخرک تَاًٌذ ثب هیهتَى اقتجبسی -4
  .ثبضذسقبثتی جطٌَاسُ حضَس داضتِ 

  .استچگًَگی ٍ ضیَُ اًجبم ثبصثیٌی آثبس ثِ ػْذُ دثیشخبًِ جطٌَاسُ -5
 .ّبی ًوبیطی ًذاسد گشٍُ ٍ سفت ٍ آهذحول دکَس  هَسیقی، ،، لجبسثشای تبهیي دکَسدثیشخبًِ جطٌَاسُ تؼْذی  -6
صیٌِ تؼلق خَاّذ سیبل کوک 000/000/15ُجطٌَاسُ تب سقف  ثِ ساُ یبفتِّبی ًوبیطی  ثِ توبهی گشٍُ -7
 .گشفت
اص  ...(کبسگشداًی ، ًَیسٌذگی ،ثبصیگشی هشد ٍ صى ٍ )دس ثخص ّبی هختلف  ًقذی ٍ جَایضلَح تقذیش ثب اّذای  -8

  .خَاّذ ضذتقذیش  ثشگضیذٌُّشهٌذاى 

 :زمان برگساری جشنواره 

 25/02/1400: اسسبل فشاخَاى
 25/03/1400: آخشیي هْلت تحَیل هتَى ًوبیطی

 20/07/1400: ثبصثیٌی آثبس

 07/08/1400تب  5 :  ثشگضاسی جطٌَاسُ

 : مدارک مورد نیاز 

 اص دسگبُ استبًی ایشاى تئبتش (1ضوبسُ )تکویل فشم دسخَاست ضشکت دس جطٌَاسُ دسیبفت ٍ  -1

 اسسبل هطخػبت کبهل ًَیسٌذُ ، کبسگشداى ٍ سبیش ػَاهل اجشایی -2

 اسائِ هجَص ًَیسٌذُ  -3

 اُ خالغِ ای اص سَاثق کبسگشداى ثِ ّوش 4*3یک قغؼِ ػکس -2

  ثش سٍی لَح فطشدُ MP4 ًسخِ فیلن ًوبیص ثب فشهت سِاسسبل  -4

 : ًکتِ هْن 

ضشکت دس جطٌَاسُ تئبتش استبًی ٍ ًیض حضَس دس ثخص ّبی  ثشایّب  ػوَم آثبس ًوبیطی دس استبىهالک تبییذ اجشای 

اثش هستقین تئبتش فجش دسج اعالػبت آثبس ًوبیطی دس پَستبل استبًی سبیت ایشاى تئبتش ثِ تبسیخ اًتطبس ػوَهی آى 

 .ضَدکبهل آثبس دس پَستبل استبًی ثجت ٍ هطخػبت  ّب لفِالصم است هَ سًٍذ تَلیذدس تْیِ گضاسش  است؛ اص ایي سٍ

 .کٌٌذثش ایي اسبس الصم است گشٍُ ّبی ًوبیطی ثب دفتش اًجوي ٌّشّبی ًوبیطی استبى ّوکبسی 

 


