باسمه تعالی

آييننامة شرکت در پنجاهمين جشنوارة بينالمللی فيلم رشد،
هجدهمين جشنوارة معلمان و دانشآموزان و پنجمين جشنوارة دانشجومعلمان فيلمساز
* * *
 -1فيلمها در قالب مستند ،مستندعلمی-آموزشی ،داستانی کوتاه ،داستانی بلند و پويانمـايی پذيرفته میشوند و بايد حتماً داراي
مضامين علمی ،آموزشی و تربيتی باشند.
 -2از تاريخ توليد فيلم نبايد بيش از سه سال گذشته باشد.
 -3آثاري که در دورههاي  49-48-47به دبيرخانة جشنوارة فيلم رشد ارسال شدهاند و به هر دليل در بخش مسابقه پذيرفته نشدهاند،
به پاسداشت برگزاري پنجاهمين دورة اين جشنوارة کهن ،میتوانند جهت بررسی مجدد به دبيرخانه دوره پنجاهم ارسال شوند.
تبصره :اين بند شامل آثار دانشآموزي نمیشود.
 -4محدوديتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
 -5ضروري است که در هر لوح فشرده تنها يک فيلم کپی شود و مشخصات کامل (نام فيلم ،کارگردان ،مدت زمان و کد رهگيري)روي
آن نوشته شود.
 -6ارائه  5نمونه عکس از پشت صحنة فيلم و  2نمونه عکس هنري از کارگردان در قالب لوح فشرده ( CDيا  ) DVDجهت استفاده در
کتاب فيلمشناخت جشنواره الزامی است .براي فيلمهاي بلند سينمايی ارائه نمونه پوستر با کيفيت باال نيز ضروري میباشد.
 -7فيلمهايی که به بخش مسابقه راه يابند بايد با فرمت  MP4 - H.264و با کيفيت  Full HDبه دبيرخانه ارائه شوند.
 -8تمامی آثار راهيافته به بخش مسابقه ،در ايام برگزاري جشنوارة بينالمللی(تهران) ،جشنوارة استانی( 32استان کشور) و خارج از
کشور براي دانشآموزان ،معلمان و اولياء بهطور رايگان نمايش داده خواهند شد و ثبت نام در فراخوان جشنواره به معناي موافقت
تهيهکننده و کارگردان اثر جهت نمايش فيلم در اين جشنوارهها خواهد بود.
 -9فيلمهايی که فاقد استاندارد فنی پخش (کيفيت صدا و تصوير) باشند از جشنواره حذف میشوند.
 -10ارسال نسخة اصلی فيلمهاي پذيرفته شده در بخش مسابقه ،همراه با زيرنويس انگليسی توسط صاحب اثر به دبيرخانه الزامی است.
 -11در صورت پذيرش فيلم در بخش مسابقه ،امکان خروج از برنامة جشنواره براي فيلمسازان ،امکانپذير نمیباشد.
 -12تمامی فيلمهاي راه يافته به بخش مسابقه (به غير از فيلمهاي سينمايی) به تعداد مراکز نمايش در تهران و مرور استانی و خارج از
کشور با توجه به نياز ،تکثير و نمايش داده خواهند شد.
 -13تعداد نمايش فيلمهاي بلند سينمايی در تهران ،حداکثر  10نوبت و در استانها با موافقت تهيه کننده خواهد بود.
 -14دريافت فرم فراخوان جشنواره فقط بصورت الکترونيکی امکانپذير است .شرکتکنندگان محترم بايد به سايت جشنواره مراجعه و
فرم فراخوان اينترنتی را تکميل نموده و کد رهگيري دريافت و آن را همراه فيلم خود به دبيرخانة جشنواره تحويل يا ارسال نمايند.
 -15منظور از فيلمهاي بخش فرهنگيان فيلمهايی هستند که کارگردان آن فرهنگی و نيروي رسمی وزارت آموزش و پروش باشد .لذا
بارگذاري تصوير حکم کارگزينی براي فيلمسازان فرهنگی در زمان ثبتنام در سايت جشنواره ،الزامی است.
 -16فيلمهايی که کارگردان آن دانشجومعلم باشد ،در گروه دانشجومعلمان فيلمساز مورد بررسی و داوري قرار خواهند گرفت .بارگذاري
گواهی و حکم صاحب اثر از پرديس فرهنگيان براي فيلمسازان اين گـروه نيز در زمان ثبتنام ،الزامی میباشد.
 -17در بخش دانشآموزان فيلمساز ،فقط آثار دانشآموزان دورة دوم متوسطه پذيرفته میشود.

 -18آثار دانشآموزان فيلمساز از طريق حوزه معاونت پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پروش پذيرفته میشود .فيلمهاي دانشآموزانی
که به صورت آزاد ثبت نام نموده باشند ،پس از هماهنگی با اين معاونت در صورت دارا بودن شرايط الزم ،پذيرفته خواهند شد.
 -19مسئوليت حضور در جشنواره براي دانشآموزانی که تا پايان شهريورماه  1399فارغالتحصيل شدهاند و پس از اين تاريخ دانشآموز
محسوب نمیشوند ،بر عهدة خود دانشآموز خواهد بود.
 -20فيلمهاي دانشآموزي فقط با عنوان يک کارگردان پذيرفته خواهند شد و در صورت کسب رتبه ،يک جايزه به اثر تعلق خواهد گرفت.
 -21در بخش دانشآموزي عالوه بر فايل اثر ،ارائه  5نمونه عکس از پشت صحنه فيلم و  2نمونه عکس هنري از کارگردان ،تصوير فرم دال
که قبالً در مدرسه تکميل و در مراحل منطقه اي و استانی ممهور و تأييد شده است نيز بايد در قالب لوح فشرده به دبيرخانه تحويل
گردد.
 -22دبيرخانه فيلم رشد در صدد است تا فيلم هاي راه يافته به بخش مسابقه را که با محتواهاي کتب درسی دانشآموزان همخوانی دارد
جهت استفادة دانشآموزان ،معلمان و اولياء در وبگاه شبکه ملی رشد بارگذاري و نيز در مجالت عمومی و تخصصی و يا در کتابهاي
درسی سازمان پژوهش و برنامهريزي آموزشی معرفی و يا به صورت  QRCODبهطور کامل بارگذاري نمايد ،لذا از شرکت کنندگان
تقاضا میشود در صورت تمايل ،هنگام ثبتنام موافقت خود را در اين خصوص ثبت نمايند.
 -23اگر تهيه کننده اثر ،سازمان يا نهاد دولتی و يا شرکت خصوصی است ،مهر الکترونيکی شخصيت حقوقی الزامی است و به آثاري که
فرم شرکت آنها بدون امضاي الکترونيکی تهيه کننده ارسال شود ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
 -24تکميل و ارسال الکترونيکی اين فراخوان به منزله پذيرش تمامی ضوابط و مقررات آييننامة پنجاهمين جشنوارة بينالمللی فيلمهاي
علمی ،آموزشی و تربيتی رشد است.
 -25اخذ تصميم نهايی دربارة هر نکتهاي که در مقررات پيشبينی نشده باشد يا ابهام ناشی از مفاد آن ،با دبير جشنواره خواهد بود.
جوايز جشنواره:
دربخشهاي داستانیکوتاه ،داستانیبلند ،مستند ،مستندعلمی-آموزشی ،پويانمايی ،فرهنگيان و دانشآموزان جوايز زير اهدا خواهد شد:


فيلم برگزيده اول :تنديس زرين جشنواره به همراه جايزه نقدي



فيلم برگزيده دوم :تنديس سيمين جشنواره به همراه جايزه نقدي



فيلم برگزيده سوم :ديپلم افتخار به همراه جايزه نقدي

در هر بخش بنا به نظر هيئت داوران جوايز ويژهاي (تنديس يا ديپلم افتخار به همراه جايزه نقدي) به بهترين فيلمنامه يا متن پژوهشی،
بهترين تهيه کننده ،بهترين تصويربرداري ،بهترين تدوينگر ،بهترين جلوههاي ويژه ،بهترين موسيقی متن ،بهترين بازيگر تعلق میگيرد.
جوايز ويژة نهادها:
در اين بخش جوايـز ويـژهاي از طرف وزارتخانهها ،نهادهاي بينالمللی (آيسيسکو ،صليب سرخ و  )...سازمانها ،مؤسسات و بنياد دولتی
و غيردولتی به فيلمهاي برگزيده اهدا خواهد شد.
مهلت ارسال آثار 1399/7/ 30 :
توجه :اين آئيننامه مردادماه  1399در  25بند تدوين شده و رعايت مفاد آن براي شرکتکنندگان محترم الزامی است.
با احترام ،دبیرخانة جشنوارة بینالمللی فیلم رشد
شهريورماه  -1399تهران

