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 ررگ  ا می شد .         « و مقاوم   سالمیهمدلی  زتماعی ، ا وشها ت ترویج فرهنگ  یثا»  یثاا را شعااچهاامتن زشند اه ملی فتلم 

گذشته را رهره گتری  ز  همانند سند ترر آن  س  تا کشدا،  ا "ترویج فرهنگ  یثاا و شها ت"رنتا  شهتد و  مدا  یثااگر ن ره عند ن متدلی 

مند  ا زمتنه فرهنگ و  غدغه     ا هنرمند ن متعهدمدزد تد نمندی هایو همچنتن وزد   ،د کشداظرفتتهای مدزد  زامعه هنری و متعه

 ا  ررگ  ا نماید. یثاا ملی زشند اه فتلم  چهاامتن  یثاا و محدا  ستقام ،

 هرا تقدی  چرخو های متندع تدلتد، را شتده ،گتری  ز  ستاوا های هنرمند ن متعهد، خالق و تد نمند  ین زشند اه رر آن  س  را رهره

های و الی  یثاا،  زخد گذشتگی و رروز  و  زتماعی نسب  ره تعمتم  ازش شناساندن مصا یق  ین فضتل  فر ی های  زتماعی و  یثااگری

  .سازی  یقد م نماید افتااهای نتکدکاا نه  ز  ایچه   نش فتلم

 

 فرهنگ  یثاا تدسعه،تعمتق،تکثتر و تد وم  .1

  ن د ف نظام مقدس زمهدای  سالمی  یرتبتتن نقش محدا مقاوم   ا پتشبر   ه  .2

  ا سطح کشدا« همدلی  زتماعی »و «  یثاا و شها ت »تحکتم  اتباطات و مبا الت فرهنگی را مدضدع  .3

محدا  ، یثاا» و «  یثاا و همدلی  زتماعی »و «  یثاا و شها ت »ترغتب و حمای  فتلم ساز ن ره تدلتد آثاا را مدضدع  تشدیق، .4

 گتری  ز  ر  اهای هنری را رهره  «مقاوم 

 و حمای   ز  ستعد  های زد ن کشف  .5

 

: الف: بخش مسابقه        

 (همدلی مدمنانه ، یثااگر نه) یزندگی  سالمسبک  -1

 ، زهش تدلتد یثاا و  یقتصا  مقاومتی -2

  ا فضای مجازی  یثاا و زنگ نرم -3

 و  متد ره زندگی یثاا  -4

  منت  و آا مش  زتماعی ، یثاا -5

   یثااگر ن حدزه سالم  -  ا مقارله را کرونا مر می رستج  نقش  یثااگر ن و - زتماعی یثاا  -6

محدا مقاوم  و نقش آن  ا رتد ای  - شانمعظم  ی هایخاند  ه و مد فعتن حرم  ،شهد ی مقاوم  ، یثااگر ن -محدا مقاوم  ، یثاا -7

 یقاسم سلتمانی و محدا مقاوم  حاجشهتد - سالمی

  

 جنبی:: بخش ب        

  ا  یجا  تفکر  یثااگری و عفافنماز، حجاب نقش  



 ه و رد«  زتماعی و مقاوم   سالمی همدلی ، یثاا و شها ت »   که مدضدع و مضمدن آنها حدل محدا ین زشند اه ره آثاای  ختصاص   ا

رخش ذیل ررگ  ا می گر  .شش  زشند اه  ا ترویج و تدسعه  ین فرهنگ غنی تدزه خاصی   شته راشد.  

  یقتقه ره راال( 15 یقتقه و آز    15)کدتاه تا فتلم مستند  -رخش  ول .1

  یقتقه( 15)حد کثر زمان فتلم  کدتاه   ستانیفتلم  - ومرخش  .2

  یقتقه( 15)حد  کثر پدیانمایی کدتاه فتلم  -رخش سدم .3

 ثانته(120فتلم کدتاه   ستانی را مدضدع  یثاا  زتماعی )حد کثر زمان فتلم  -رخش پنجم .4

  یقتقه( 5 نماهنگ)حد کثر زمان  نماهنگ -چهاامرخش  .5

     ثانته  ی را مدضدع  یثاا  زتماعی 120 یده، طرح و فتلمنامه های کدتاه  .6

 
 

یک تتم منتخب  ز   وا ن ره عند ن هتئ   نتخاب  ا رخش های شش گانه زشند اه که وظتفه رراسی یقالب و محتد ی  ثر ا  را  ا مرحله  ول 

ایقارتی  ،و  ا صدات تائتد،  ثر و ا  مرحله مسارقه   ا هر یک  ز شش رخش  نجام می شد . ی زشند اه رر عهده   شتهتدزه ره مقرا ت عمدم

 خد هد شد. 

مدا  نفر  ز  فر   متخصص و هنرمند و   ا ی سد رق حرفه  یی ره عند ن هتئ    وا ن آثاا  اسالی ا  رراسی و  ج ا مرحله  وم تعد   سه تا پن

می  هند.  وای یقر ا   

. 

 : فیلم مستند -رخش  ول - لف 

o  ،دقیقه 15 باالی متلتدن تدمان ره رهترین فتلم مستند رتس  و مبلغ  یپلم  فتخاا تندیس زشند اه 

o  ،دقیقه 15باالی  متلتدن تدمان ره رهترین کااگر  نی فتلم مستند پان  هو مبلغ  یپلم  فتخاا . تندیس زشند اه 

o  ،دقیقه 15 تا متلتدن تدمان ره رهترین فتلم مستند پان  هو مبلغ  یپلم  فتخاا تندیس زشند اه 

o  ،دقیقه 15 تا فتلم مستند کااگر  نی متلتدن تدمان ره رهترین ه و مبلغ  یپلم  فتخاا تندیس زشند اه 

o  

 : فیلم کوتاه داستانی -رخش  وم -ب 

o  ،متلتدن تدمان ره رهترین فتلم پان  هو مبلغ   یپلم  فتخاا تندیس زشند اه 

o   ،نی متلتدن تدمان ره رهترین کااگر    هو مبلغ  یپلم  فتخاا تندیس زشند اه 

o  ،متلتدن تدمان ره رازیگر نقش  ول مر  پنجو مبلغ   یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

o  ،متلتدن تدمان ره رازیگر نقش  ول زن پنجو مبلغ   یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

 



 

 :فیلم کوتاه پویانمایی -رخش سدم -ج 

o ،رهترین فتلمپان  ه متلتدن تدمان  ره  و مبلغ  یپلم  فتخاا تندیس زشند اه  

o  ،رهترین کااگر  نیو مبلغ  ه متلتدن تدمان  ره   یپلم  فتخااتندیس زشند اه  

 

 

 : ثانیه ای با موضوع ایثار اجتماعی 120فیلم کوتاه داستانی -رخش چهاام  -ح 

o  رهترین فتلممتلتدن تدمان ره پان  ه  مبلغتندیس زشند اه، یپلم  فتخااو 

o  رهترین کااگر  نیمتلتدن تدمان ره  ه  مبلغتندیس زشند اه، یپلم  فتخااو 

 

  :نماهنگ -رخش پنجم  -  

o  ،نماهنگ  رهترین متلتدن تدمان  رهپان  ه مبلغ   یپلم  فتخاا وتندیس زشند اه 

o  ،رهترین کااگر  نی متلتدن تدمان  ره ه مبلغ  یپلم  فتخاا و تندیس زشند اه  

 
 

 :ثانیه ای با موضوع ایثار اجتماعی120فیلمنامه های کوتاه و  طرح  ،ایده -رخش ششم - و

o  ،فتلمنامه رهترینره متلتدن تدمان   و ز ه یپلم  فتخاا و مبلغ تندیس زشند اه  

o  ،طرح رهترینره متلتدن تدمان   ه یپلم  فتخاا و مبلغ تندیس زشند اه 

o  ،یده رهترینره متلتدن تدمان هش   لم  فتخاا و مبلغ یپتندیس زشند اه  

o 10  را تد فق صاحب ثانته  ی را مدضدع  یثاا  زتماعی ره  نتخاب هتات   وا ن زشند اه 120فتلمنامه های کدتاه  و طرح ، یده ،

 خرید ای خد هد شد ثر

 
 

 : ویژهز یواج

 شامل می شود آثار منتخب کلیه بخشهای شش گانه جشنواره را،این بخش  زیجوا 

 

o  ،فتلم نامهپژوهش یا متلتدن تدمان ره رهترین  پنجو مبلغ   یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

o  ،متلتدن تدمان ره رهترین تصدیر رر  ای  پنجو مبلغ   یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

o  ،متلتدن تدمان ره رهترین تدوین پنجو مبلغ   یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

o  ،متلتدن تدمان ره رهترین مدستقی پنجو مبلغ    یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

 

 :شهید حاج قاسم سلیمانی ویژهجایزه  -

o  ،رهترین فتلممتلتدن تدمان ره  پان  ه و مبلغ  یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

 



   هد ء نمایدهمچنتن هتات   وا ن می تد ند رر  ساس آا ء خد   ا هر رخشی  یپلم  فتخاا و مبلغ سه متلتدن تدمان 

 

 :نماز، حجاب و عفاف بخش جنبی : 

 

o ،رهترین فتلممتلتدن تدمان ره پان  ه  و مبلغ  یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

o ،رهترین کااگر  نی فتلممتلتدن تدمان ره   ه و مبلغ  یپلم  فتخااتندیس زشند اه 

 

 

  ساس مدضدعات  عالم شده راشد.آثاا شرک  کننده می رایس  رر  .1

. شرک  تمامی هنرمند ن  یر نی و خاازی  ا ین رخش آز    س .2  

.  ا تعد   آثاا  اسالی وزد  ند ا . هتچ محدو یتی 3  

.همچنتن  رترخانه مسئدلتتی  ا یقبال آستب های  . مسئدلت  حقدیقی آثاا ررعهده  اسال کننده فرم  اخد س  شرک   ا زشند اه  س 4

.ی  ز  اسال نامطلدب آثاا  ز زانب شرک  کننده ا  ند ا ناش  

ی ضد رط زشند اه ا  کننده یا مالک  ثر راشد که را ثب  و  اسال  ثر ره  رترخانه زشند اه، تمام . متقاضی حضدا  ا زشند اه می رایستی تهته5

خش فقط یک زای ه ا یک تهته کننده   شته راشد،  ا هر ریک کااگر  ن و ی،  ی، رتش  ز یک ندیسنده چنانچه  ثر ررگ یده و راشد پذیرفته 

.تعلق خد هد گرف   

.. فتلم های تدلتد شده را کتفت  راال و   ا ی  ستاند ا  پخش  ز شبکه های سر سری ستما راشد6  

رایس  تت ا، عکس و پدستر   شته راشند. . کلته آثاا ا ه یافته ره رخش مسارقه می7   

ها، رر ی  رترخانه زشند اه محفدظ  س . مطارق عرف زشند اه . حق  کر ن آثاا استده8  

  اسانی های تلدی یدنی ره منظدا تبلتغ و  طالع ررنامه   ا آثاا شرک  کننده زشند اه ا  یقتقه  ز  2تا  1. ستا  ررگ  ای مجاز  س  حد کثر .9

ره نمایش  اآوا .   

راشد. عهده  اسال کننده فرم می  گتر ، ره فتلم که رر مبنای  طالعات فرم صدات میگدنه مسئدلت   اخصدص مسائل تبلتغی و حقدیقی  . هر10  

 

شد . های ررگ یده عد ت    ه نمی . نسخه  صلی نمایش فتلم11  

هایی مجاز ره شرک   ا مسارقه هستند که رر  ساس آنها فتلمی ساخته نشده راشد. . فتلمنامه12  

ی شرک   عطا خد هد شد. ره آثاا ا ه یافته ره مسارقه گد ه. 13  



رندی  عالم شده،  ا  و مرحله ) نتخاب و   وای نهایی( مدا   آثاا متقاضی شرک   ا زشند اه پس  ز وصدل ره  رترخانه و رر  ساس زمان. .14

گتر .  ازیاری یقر ا می  

نگهد ای خد هد شد.« شهتد و  مدا  یثااگر ن آاشتد فتلم رنتا »های  اسالی ره  رترخانه زشند اه، رر ی  ستفا ه پژوهشگر ن  ا  . نسخه15  

ها  ز زشند اه وزد  ند ا . . پس  ز ا هتاری آثاا ره رخش مسارقه،  مکان خااج کر ن آن16  

.  گر  طالعات  ا ئه شده  ا فرم های  اسالی خالف و یقع راشد  ا هر مرحله  ز زشند اه  ثر مدا  نظر تدسط  رترخانه حذف خد هد شد.17  

شد .    ز متهمانان شهرستانی رخش مسارقه رر  ساس مقرا ت زشند اه  نجام می .  عدت18  

های ایقارتی زشند اه ا  ند اند. های  نتخاب و   وای نهایی، حق شرک   ارخش .  عضای  صلی ستا  ررگ  ای زشند اه، هتات19  

.رتنی نشده  س  ررعهده  رترخانه زشند اه  س  .  خذ تصمتم  ا مد ا ی که پتش20  

آثاا ا  حد کثر تا پایان  ره همر ه پش  ندیسی شده 3*4،کپی کاات ملی،یک یقطعه عکس  . متقاضتان شرک   ا  ین رخش راید فرم ثب  نام21

ره  رترخانه زشند اه  اسال نمایند..99سی آذاویق     ای اوز   

 راشد.  98  -99های  تدلتد سال . آثاا  اسالی می رایس 23

  هد ء خد هد شد.زای ه رهترین فتلم  ا تمامی رخشها رر  ساس تصمتم هتات   وا ن ره تهته کننده یا کااگر  ن یا هر  و -24

:  می رایس  فتلمنامهو  رخش  یده،طرح آثاا  اسالی--1  

i. یده ها حد کثر  ا یک ررگ   A4 (21 15 سطرو هر  سطر )کلمه 

ii.  طرح ها حد کثر  ا سه ررگA4 (21 15 سطرو هر سطر  )کلمه 

iii.  فتمنامه های کدتاه حد کثر  ا  ه ررگA4 (21 ا ئه شد . 15 سطرو هر  سطر  )کلمه 
 

 . ره آ اس  رترخانه زشند اه  اسال شد      pdfوword DVD را فرم     رصدات  یتا  ا یقالب   

تدسط پس  سفااشی ره  HD   ،FULL HD  ،4K  ،H.264  ،H.265  ،25P  ،MJ4را فرم    DVD اسال آثاا  ا سایر رخشها  ا یقالب  -2  

آ اس  رترخانه  اسال شد .

o  ساختمان معاون  5نشانی  رترخانه چشند اه: تهر ن، ختاران آی   هلل طالقانی، ختاران ملک  لشعر ی رهاا شمالی، پالک ،

 بقه  وم،    اه کل  مدا هنری )گروه تلدی یدنی شاهد(فرهنگی و آمدزشی رنتا  شهتد و  مدا  یثااگر ن، ط

o                         : 88839496تلفن 

o                     نشانی پس   لکترونتکی 

o GP.TV.Shahed@gmail.com   
 

mailto:GP.TV.Shahed@gmail.com
mailto:GP.TV.Shahed@gmail.com


o آذر30  : تاایخ پایان ثب  نام و  اسال آثاا  

o دی 10  : تاایخ  عالم یافتگان ره مرحله مسارقه  

o دی30:  زشند اه زمان ررگ  ای  

o .س مهل   اسال آثاا تمدید نمی شد  و ا س تاایخ  عالم شده،سای  ثب  نام رسته خد هد شد/ /  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



o ررگ  اخد س  شرک   ا 
o چهاامتن زشند اه ملی فتلم  یثاا 

 

 
..........کننده)حقتقی/حقدیقی( ..........................................................................................................تهته   

............................................نام  ثر ................................................................................................................  

............................................................. ..................................................................... مدت زمان فتلم ره  یقتقه سال ساخ   
 متقاضی  ا رخش های زشند اه

 120" فتلم کدتاه   ستانی   ره راال       15'کدتاه فتلم مستند            وآز  15 'تا کدتاه فتلم مستند 

  120"فتلمنامه کدتاه        طرح   یده و        نماهنگ          پدیانمایی
 

ختر         مایل ره پخش  ثرم  ز شبکه های صد  و ستما هستم         رلی  

تهته کنندهمشخصات کااگر  ن یا   
......................نام و نام خاند  گی................................................. نام پدا ............................. تاایخ تدلد  .......  

..................شمااه شناسنامه  .............................................. کدملی ............................  

 تحصتالت .............................................. اشته تحصتلی ..............................................

................. کد شهرستان .................................تلفن همر ه .................................... پس   لکترونتک ..................................  

..............................................................تلفن ثار  ........................... نشانی .................................................................................  

............................... کد پستی  ه ایقمی ................  
 

 عضد زامعه  یثااگری هستتد؟    رلی       ختر                ندع  یثااگری:

 نسب  را  یثااگر:   فرزند         همسر           رر  ا          خد هر  

  خاند  ه:      شهتد          زانباز          آز  ه         

  ثرمعرفی 
 لطفا مدضدع  ثر ا   ا چند سطر رندیستد:

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

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

 

تکمتل و  اسال  ین فرم ره من له پذیرش کلته مقرا ت و ضد رط چهاامتن زشند اه ملی فتلم  یثاا می راشد.          
 

 تاایخ .........................................  مضاء         

 

 


