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 سمه تعالیاب                                                                                       

 ؛رشد فيلم المللیبين جشنواره و يکمين پنجاه در شرکت هنامآيين

 سازفيلم انمعلم دانشجودوره  مينشش ،آموزاندانش و معلمان دوره دهميننوز     

* * * 

 مراجعه نمايند. eff.roshd.ir به سامانه فراخوان فرم شرکت در جشنواره و تکميلعالقمندان جهت  -1
 .شوندمی پذيرفته پويانمـايیو  داستانی مستند، قالب در ی بلند و کوتاههافيلم -2
 .باشند داشته تربيتی و علمی، آموزشی هاینومضمهايی است که اولويت با فيلم -3
 .ندارد وجود محدوديت ارسالی آثار تعداد در -4
 . استهای مجزا توليد شده باشند، فقط ارائه يک قسمت از آن مجاز در خصوص آثاری که به صورت مجموعه -5
 باشد.ع میممنوباشند،  ارسال شدهجشنواره و يا در ادوار گذشته برای  زيون نمايش داده شدهارائه آثاری که از تلوي -6
، بينی نشدهبروز مشکالت پيشصورت در  شود. بارگذاری eff.roshd.irدر سامانه  آثار لينک ضروری است که -7

 در قالب لوح فشرده به نشانی دبيرخانه بالمانع است. اثر و مدارکارسال گی و کسب مجوز از دبيرخانه، هماهن با
استفاده در کتاب برای نمونه عکس هنری از کارگردان  يکفيلم و  نمونه عکس از پشت صحنه بارگذاری چند -8

 .ستاپوستر با کيفيت باال نيز ضروری  هنمون هسينمايی ارائهای جشنواره الزامی است. برای فيلم «شناختفيلم»
 بررسی نخواهند شد. ،باشند نداشته( تصوير و صدا کيفيت) پخش فنی استاندارد که هايیفيلم -9
 شرو نيروی رسمی وزارت آموزش و پرو معلم هاآن کارگردان هستند که ثاریآ، های بخش فرهنگيان منظور از فيلم -10

 است. الزامی فرهنگی سازانفيلم کارگزينی حکمجديدترين  تصوير بارگذاری نام ،در زمان ثبت باشد. لذا
 بارگذاری. شد خواهند داوری و بررسی دانشجو معلمان گروه در باشد، معلم دانشجو آن کارگردان که هايیفيلم -11

 .است الزامی نامثبت زمانروه نيز در گ اين سازانفيلم برای فرهنگيان پرديس از صاحب اثر واهی و حکمگ

 .شودمی پذيرفته فرهنگی وزارت آموزش و پروش و پرورشی معاونت هحوز طريق از سازفيلم آموزاندانش آثار -12

 بودن دارا صورت در ،معاونت اين با هماهنگی از پس د،نماين هکرد نام ثبت آزاد صورتبه که آموزانیدانش هایفيلم

  .خواهند شد پذيرفته الزم، شرايط

 : آموزیدانش بخششرايط 

 .شودمی پذيرفته متوسطه دوم هدور آموزاندانش آثار الف( فقط
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 يک کارگردان پذيرفته خواهند شد و در صورت کسب رتبه، يک جايزه به اثر تعلق خواهد گرفت. ها فقط بافيلم (ب

 اين از پس و اندشده التحصيلفارغ 1400 شهريورماه پايان تا که آموزانیدانش برای جشنواره در حضور مسئوليتپ( 

 .بود خواهد آموزدانش خانواده هعهد بر شوند،نمی محسوب آموزدانش تاريخ

انه ، در سامشده تأييد و ممهور استانی و ایمنطقه مراحل در و تکميل مدرسه در قبالً کهبارگذاری تصوير فرم دال ت( 

 باشد.سامانه جشنواره قابل دريافت میفرم دال از فايل  الزم به ذکر است ضروری است.

 درسی هایباکت محتواهای با همسو که را مسابقه بخش به يافتهراه هایفيلم نظر دارد در رشد فيلم هدبيرخان-13

 ن،همچني. کند بارگذاری رشد ملی هشبک وبگاه در ،اوليا و معلمان آموزان،دانش هاستفاد برای ،باشدمی آموزاندانش

رمزينه  صورتبه يا معرفی آموزشی ريزیبرنامه و پژوهش سازمان درسی هایکتاب در يا تخصصی و عمومی مجالت در

 موافقت نام ثبت هنگام تمايل، صورت در ،شودمی تقاضا کنندگانشرکت از لذا .پيوست نمايد دسترسی سريع پاسخ

 .کنند ثبت خصوص اين در را خود

 زامیال حقوقی شخصيت الکترونيکی مهر است، اثر هکننديهته خصوصی شرکت يا و دولتی نهاد يا سازمان اگر -14

 باشد، پذيرفته نخواهد شد. کنندهيهته الکترونيکی امضای بدون هاآن شرکت فرم که آثاری است.

 نه و يکميپنجا هناميينآ مقررات و ضوابط تمامی پذيرش لهمنزبه فراخوانفرم  الکترونيکی ارسال و تکميل -15

 .است رشد فيلم المللیبين هجشنوار

 جشنواره دبير با آن، مفاد از ناشی ابهام يااست  نشده بينیپيش مقررات در که اینکته هر هدربار نهايی تصميم اخذ  -16

 .بود خواهد

 : يابندمیکه به بخش مسابقه راه  هايیفيلم -17

 .شوند ارائه دبيرخانه به Full HD کيفيت با بايد الف(

 يست.ن پذيرامکان جشنواره هبرنام از اثر خروج امکان مسابقه، بخش در فيلم پذيرش پس ازب( 

 ،(تهراندر ) المللیبين هجشنوار برگزاری ايام عالوه بر ، 1400-1401تحصيلی مدارس در سالدر صورت بازگشايی  (پ

در  اوليا و معلمان آموزان،دانش برایبه تعداد مراکز با توجه به نياز، تکثير و  های سينمايی()به غير از فيلم آثار

 . لذاشد خواهند داده نمايش رايگان طوربه کشور، از خارج ايرانی مدارس و( کشور استان 32) استانی هایجشنواره

 .بود دخواه مراکز اين در فيلم نمايش برای اثر کارگردان و کنندهتهيه موافقت معنای به جشنواره فراخوان در نام ثبت

 الزامی است. فيلم رشد دبيرخانه به اثر صاحب انگليسی توسط زيرنويس هنسخ ارسال در صورت نياز، (ت
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 جشنواره:جوايز 

 اهدا زير زجواي، پويانمايی، بلند مستند، کوتاه ، مستندبلند یداستان، کوتاه یداستان هایالملل در قالببين در بخش

 :شد خواهد

 نقدی و جايزه جشنواره زرين تنديس: اوله برگزيد فيلم 

 نقدی هجايزو  جشنواره سيمين تنديس: دوم هبرگزيد فيلم 

 نقدی جايزه و افتخار ديپلم: سومه برگزيد فيلم 
 به برندگان اهدا خواهد شد. نقدی جايزه و افتخار ديپلمآموزان( ملی )معلمان، دانش در بخش 

 ،نقدی هزجاي همراه به يا ديپلم افتخار تنديسشامل  ایويژه جوايز ،داوران هيئت نظر به صالحديد دبير جشنواره و  ناب

 اهدا خواهد شد. آموزدانش بازيگر بهترين و کنندهيهته بهترين پژوهشی، متن يا نامهفيلم بهترين به

 

 نهادها هيژوجوايز 

 و دولتی هایبنياد و مؤسسات ها،سازمان...(  و سرخ صليب آيسسکو،) المللیبين نهادهای ،هاوزارتخانه، در اين بخش

 .کرد دنخواه اهداای ويـژه جوايـز برگزيده هایفيلم به غيردولتی

 

 1400/ 7/  15 مهلت ارسال آثار: 

 

 (021) 88301479 - 87196574 - 87196557 – 87196563 :دبیرخانه  تلفن

 eff.roshd@oerp.ir: الکترونیکینشانی 

 

 / تهران1400/مردادماه  المللی فیلم رشدبیندبیرخانه جشنواره                                                                                                    


