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زبــان هنــر اســت کــه میتوانــد حــوادث عظیــم را تبییــن و تشــریح
کنــد و ذهنهــا را روشــن نمایــد.
		

بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
1389/9/28

هشــتمین جشــنواره فیلــم کوتــاه دانــش آمــوزی مدرســه» بــا
هــدف انگیــز ه دهــی بــه دانــش آمــوزان هنرمنــد و مســتعد هنــر ،در
جهــت تولیــد محتــوای مناســب و خالقانــه هنــری ،در قالــب فیلــم
کوتــاه «داســتانی»« ،انیمیشــن»« ،مســتند»« ،علمــی و آموزشــی»،
«نماهنــگ»« ،تیــزر تبلیغاتــی» متناســب بــا فرهنگــی ملــی و اســامی و
نیــز حضــور موثــر در آمــوزش هنــری دانــش آمــوزان ،بــا هــدف ارتقــای
کیفیــت تولیــدات هنــری ،الگوســازی بــرای تمــام مجموعههــای
فعــال هنــری ،شــناخت و هدایــت هنرمنــدان مســتعد آینــده کشــور
و پــرورش اســتعدادها توســط مجامــع اصلــی هنــر متعهــد برگــزار
خواهــد شــد .ایــن جشــنواره توســط موسســه هنرومــا و بــا همــکاری
نها دهــای دیگــر برگــزار میشــود.
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اهداف عمومی جشنوارݠه:
 lبــاال بــردن روحیــه مشــارکت علمــی فرهنگــی دانــش آمــوزان در
فعالیتهــای داوطلبانــه و خالقانــه و حمایــت و تشــویق آنهــا
 lافزایــش عالقــه منــدی بــه هنــر در جامعــه دانــش آمــوزان بــه
عنــوان ابــزاری مناســب بــرای تولیــد محتــوای مفیــد
 lایجــاد فرصــت و بســتری مناســب و ســالم بــرای بــروز و انتشــار
فهــا و دغدغ ههــای دانــش آمــوزی و دیــده شــدن
عقایــد ،حر 
توســط عمــوم مــردم
 lایجــاد بانــک اطالعاتــی از دانــش آمــوزان مســتعد و عالقــه منــد
بــه فعالیتهــای فیلمســازی
 lکمــک بــه ترویــج و ارتقــاء ســطح کیفــی محصــوالت فرهنگــی،
هنــری و ســینمایی در حــوزه کــودک و نوجــوان
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مراحل اجرایی و برنامݠݠه زمانبندی جشنوارݠه:
 lاعالم فراخوان 7 :اسفند ماه 1400
 lآخرین مهلت ارسال آثار 31 :تیرماه 1401
 lآغاز داوری :مرداد ماه 1401
 lآغاز داوری مردمی :مهرماه 1401
 lاکران فیلم های برگزیده این دوره :آبان ماه 1401
 lاختتامیه جشنواره :آبان ماه 1401

جانݠٮی جشنوارݠه:
بخشهای اصلی و ݓ
 nجشــنواره هشــتم در ســه بخــش بخــش هنــری،
علمــی آموزشــی و جانبــی برگــزار خواهــد شــد

n
l
l
l
l
l

بخشهای هنری:
داستانی
انیمیشن
مستند
نماهنگ
تیزر تبلیغاتی

 nبخش علمی و آموزشی:
 lآزمایش علمی
 lفیلم آموزشی

n
l
l
l
l

بخشهای جانبی:
فیلم نامه
طراحی کاراکتر انیمیشن
موسیقی فیلم و نماهنگ
اقالم تبلیغاتی فیلم (پوستر  -عکس پشت صحنه  -تیزر )
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موضوع جشنوارݠه:
موضــوع جشــنواره آزاد میباشــد و شــما مختــار هســتید
دربــاره هــر اتفــاق و موضوعــی کــه بــه آن عالقــه دار یــد ،در یکــی از
شهــای جشــنواره اثــر خــود را ســاخته و ارســال کنیــد.
بخ 

موضوعات کلی پیشنهادی:
 lپرستار و کادر درمان

 lزندگی ما در سال سوم کرونا

 lهمبستگی ملی

 lمحیط زیست

 lمیراث فرهنگی و گردشگری  lتولید و کارآفرینی
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 lآموزش مجازی

 lسالمندان

 lکودکان کار

 lخشکسالی

 lمهاجرین

 lالگوها و قهرمانان

موضوعات ویژه جشنوارݠه:
 nسازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان:
 lگسترش خودباوری در سمپاد
 lمدارس سمپاد و ساحتهای ششگانه تعلیم و تربیت
ساترا (سازمان تنظیم مقررات رسانههای صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی):

n
 lشهروند اینترنتی و سبک زندگی مجازی

 lراهکارهای کاهش آسیبهای فضای مجازی برای نوجوانان

 nسازمان جوانان جمعیت هالل احمر :
 lآشنایی با جمعیت هالل احمر و صلیب سرخ  -فیلم آموزشی
 lحمایــت از دانشآمــوزان مســتعد مناطــق کمبرخــوردار (بــا تاکیــد بــر آشــنایی
بــا مجتم عهــای دانشآمــوزی هــال احمــر )
 lیک قرن با جمعیت هالل احمر
 lحمایت از کودکان جنگ
 lزندگی دانشآموز شهید «علی لندی»
 lموضوع ویژه استانها :معرفی مشاهیر بشردوست استان من
 nستاد ویژه توسعه فناوری نانو:
 lماسک ضد کرونا
 nستاد امر به معروف و نهی از منکر :
 lدر مقطع ابتدایی :انتقاد و انتقادپذیری
 lدر مقطع دبیرستان دوره اول :نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر
 lدر مقطــع دبیرســتان دوره دوم و هنرســتان :مســئولیتپذیری اجتماعــی و
امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر
 nستاد توسعه زیست فناوری:
 lبیوتکنولوژی و آینده
 nخانه خالق و نوآوری تم:
 lابرقهرمانی
 nآ کادمی همراه:
 lگرامیداشت مقام واالی معلم
 nاداره کل امور شهروندی شهرداری تهران:
 lگام دوم ،نسل چهارم
 lآسیب های اجتماعی و کودکان کار
 lاخالق و آداب شهروندی
 nجنبش کودکان برای کودکان:
 lحمایت از حقوق کودکان آسیب دیده از تروریسم و منازعات مسلحانه
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مقررات عمومی رشکت در هشمتنی دوره
جشنواره فیلم کوتاݠه دانش آموزی مدرسݠݠه
 lکلیــه فیلمهــای ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره بایــد از تاریــخ 15
شــهریور  1400بــه بعــد ســاخته شــده باشــند .فیلــم هایــی کــه در ادوار
پیشــین جشــنواره شــرکت کردهانــد از داوری حــذف خواهنــد شــد.
 lداوری جشــنواره در تمامــی مقاطــع تحصیلــی و بــه تفکیــک برگــزار
میشــود( .مقطــع ابتدایــی ،متوســطه اول ،متوســطه دوم ،هنرســتان
و آ ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی بزرگســاالن)
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 lعوامــل اصلــی فیلــم (شــامل کارگــردان ،نویســنده ،فیلمبــردار و
تدوینگــر ) بایــد دانــش آمــوز باشــند .چنانچــه اثــری یــک یــا چنــد تــن
از عوامــل اصلــی آن دانــش آمــوز نباشــند و بــاالی  18ســال ســن داشــته
باشــند ،در بخــش آ ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی بزرگســال جشــنواره بــه
رقابــت خواهــد پرداخــت و چنانچــه در هــر مرحلــه از جشــنواره ،بــرای
کمیتــه علمــی جشــنواره محــرز شــود کــه اثــری بــه خاطــر دخالــت افــراد
غیــر دانــش آمــوز در فرآینــد ســاخت اثــر ،تالیــف دانــش آمــوزی نــدارد ،از
بخــش مســابقه جشــنواره حــذف خواهــد شــد.
تبصــره :کارگــردان اثــر حتمــا بایســتی دانــش آمــوز باشــد .در غیــر ایــن
صــورت اثــر از بخــش مســابقه جشــنواره حــذف خواهدشــد.
تبصــره :اگــر تمــام عوامــل اصلــی غیــر دانــش آمــوز و بــاالی  18ســال
ســن داشــته باشــند ،ایــن اثــر از بخــش مســابقه جشــنواره حــذف
خواهــد شــد.

 lبــرای صحــت ســنجی تالیــف دانــش آمــوزی اثــر ،کارگــردان اثــر موظــف
اســت بنــا بــر درخواســت کمیتــه علمــی در هــر مرحلــه ای از جشــنواره،
نســبت بــه ارائــه تصاویــر پشــت صحنــه و تصاویــر خــام فیلــم به شــکلی
کــه نقــش دانــش آمــوز در آن مشــخص باشــد ،اقــدام کنــد.
 lتنهــا کارگــردان میتوانــد اثــر را بــه جشــنواره ارســال کنــد .در غیــر
اینصــورت اثــر پذیرفتــه نخواهــد شــد.
 lفیلمهایــی کــه فاقــد اســتاندارد فنــی پخــش (کیفیــت صــدا و تصویــر )
باشــند از جشــنواره حــذف میشــوند.
در صــورت پذیــرش فیلــم در بخــش مسـ ــابقه ،امــکان خــروج از
l
جشــنواره بــرای فیلمســازان ،میســر نمیباشــد.
 lمحدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
 lهمــه ی آ ثــار بایــد تیتــراژی بــه زبــان فارســی داشــته باشــند کــه شــامل
نــام فیلــم ،نــام کارگــردان  ،نــام عوامــل بــه تفکیــک و ســال تولیــد اثــر
اســت.
 lفیلــم هــای ارســالی در هیــچ یــک از محورهــا نبایــد بیشــتر از چهــل
دقیقــه باشــد.
 lانتخــاب اولیــه محــور بــر عهــده ی ارســال کننــده اثــر خواهــد بــود امــا در
صــورت مغایــرت ،دبیرخانــه اجــازه دارد آن را بــه محــور مربوطــه منتقــل
ســازد.
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 lکلیــه آ ثــار شــرکت کننــدگان صرفــا از طریــق وب ســایت جشــنواره و
یــا نــرم افــزار شــاد دریافــت میشــود و دبیرخانــه از پذیرفتــن آثــار از
طریــق ارســال بــه فضــای مجــازی جشــنواره و یــا ارســال دی وی دی بــه
دبیرخانــه معــذور اســت.
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 lبــه منظــور اتصــال ســازندگان بــه زنجیــره توزیــع ،بــا ارســال فیلــم بــه
جشــنواره ،تهیهکننــده اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــه جشــنواره
مهــای ارســالی ایشــان بــه
ایــن اختیــار و اجــازه را میدهــد کــه فیل 
منظــور اکــران عمومــی ،ارســال بــرای دیگــر جشــنوارههای داخلــی و
خارجــی ،پخــش در رســانه ملــی ،پخــش در فضــای مجــازی ،و اســتفاده
آموزشــی در سراســر کشــور و جهــان بــا نــام ســازنده اثــر بــه نمایــش
درآورد( .بدیهــی اســت کــه خــود ســازنده نیــز مســتقل از جشــنواره
اجــازه ایــن کار را دارد).
 lســازنده اثــر متعهــد اســت در صورتــی کــه دبیرخانــه جشــنواره اطالعات
بیشــتر از جملــه تصویــر شناســنامه ،کارت ملــی ،تصاویــر خــام ضبــط
شــده و تدویــن نشــده فیلــم و… را بــه منظــور راســتی آزمایــی آثــار
ارســالی نیــاز داشــته باشــد ،در اختیــار جشــنواره قراردهــد.
 lاخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره هــر نکت ـهای کــه در مقــررات پیشبینــی
نشــده یــا ابهــام ناشــی از مفــاد آن ،بــا دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

 lشــرکت در جشــنواره بــه صــورت فــردی یــا گروهــی و یــا شــرکت و
همــکاری در دو یــا چنــد فیلــم آزاد اســت .همچنیــن شــرکت در همــه
شهــای جشــنواره بــه هــر تعــداد اثــر نیــز آزاد میباشــد.
بخ 
 lعنــوان یــا اســم اثــر بایــد بــه زبــان فارســی باشــد .امــا ترجمــه آن بــه
زبانهــای دیگــر ایــرادی نــدارد.
تهــای ویدئویــی قابــل قبــول اســت.
 lآ ثــار ســاخته شــده بــا کلیــه فرم 
(بــرای راحتــی شــما جهــت آپلــود و ارســال آ ثــار ،فرمــت  MP4پیشــنهاد
ی شــود).
مـ 
 lآ ثــار ارســالی مــی بایســت تــا پایــان روز 31ام تیرمــاه  1401در
ســایت جشــنواره فیلــم کوتــاه دانــش آمــوزی مدرســه بــه آدرس
 www.madresefestival.irو یــا نــرم افــزار شــاد (دانلــود از )shad.ir
ثبــت و بارگــذاری شــوند.
 lدر زمــان بارگــذاری فیلــم ،حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده تکمیــل
شــود و پیــام «فیلــم شــما بــا موفقیــت آپلــود شــد» نشــان داده شــود.
رعایــت شــئونات اســامی و ُعرفی(منطبــق بــر قواعــد وزارت ارشــاد و
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ســازمان صــدا و ســیمای جمهــوری اســامی ایــران) در ســاخت فیلمهــا
و کلیپهــا در تمــام صوتهــا و تصاویــر الزامــی اســت.
 lدبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد ،تمامــی آ ثــار ارســالی را در
صــورت صالحدیــد ،بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای
مختلــف منتشــر نمایــد .تاکیــد میگــردد کــه حقــوق معنــوی آثــار،
همیشــه بــرای صاحبــان آ ثــار (دانــش آمــوزان ســازنده اثــر ) محفــوظ
خواهــد مانــد.
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جوایز جشنواره:
 nدر هــر محــور بــه بهتریــن آ ثــار انتخــاب شــده از ســوی هیئــت داوران
جوایــز زیــر اهــدا خواهــد شــد؛
(الزم بــه ذکــر اســت کــه جوایــز در  5مقطــع ابتدایــی ،متوســطه اول،
متوســطه دوم ،هنرســتان و آ ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی بزرگســال
اهــدا خواهدشــد).
 nجوایز مقطع ابتدایی:
 lفیلــم برگز یــده اول :یادبــود ویــژه جشــنواره و لــوح تقدیــر بــه همــراه
عضویــت در باشــگاه جوانــه هــای مدرســه و تســهیالت ویــژه آموزشــی
 lفیلــم برگز یــده دوم :لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه عضویــت در
باشــگاه جوان ههــای مدرســه و تســهیالت ویــژه آموزشــی
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 nدر سایر مقاطع:
 lفیلــم برگزیــده اول :تندیــس جشــنواره بــه همــراه عضویــت در
باشــگاه برگزیــدگان جشــنواره و ارســال فیلــم بــه جشــنواره هــای
معتبــر خارجــی و تســهیالت آموزشــی و تولیــدی بــه شــرح زیــر:
 lبــورس آموزشــی در دورههــای نوجــوان خــاق ســازمان صداوســیما
(در عناویــن متنــوع هنــری و رســانهای) و دوره هــای آموزشــی
موسســه هنرومــا تــا ســقف  ۲۰میلیــون ر یــال
 lحمایــت از تولیــدات هنــری و رســانهای در صــورت مــورد تاییــد قــرار
گرفتــن طــرح اثــر تــا ســقف  ۳۰میلیــون ر یــال (مــادی و زیرســاختی)
 lکمــک بــرای اتصــال بــه مجموعــه هــای تخصصــی تولیــدی و حمایتــی
بــرای تولیــد اثرهــای آینــده

 lفیلــم برگز یــده دوم :لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه عضویــت در
باشــگاه برگز یــدگان جشــنواره و ارســال فیلــم بــه جشــنواره هــای
معتبــر خارجــی و تســهیالت آموزشــی و تولیــدی بــه شــرح زیــر:
 lبــورس آموزشــی در دور ههــای نوجــوان خالق ســازمان صداوســیما
(در عناویــن متنــوع هنــری و رســانهای) و دوره هــای آموزشــی
موسســه هنرومــا تــا ســقف  ۲۰میلیــون ریــال
 lحمایــت از تولیــدات هنــری و رســانهای در صــورت مــورد تاییــد قــرار
گرفتــن طــرح اثــر تــا ســقف  ۳۰میلیــون ر یــال (مــادی و زیرســاختی)
 lکمــک بــرای اتصــال بــه مجموعــه های تخصصــی تولیــدی و حمایتی
بــرای تولیــد اثرهــای آینده
( nدر هــر بخــش بنــا بــه نظــر هیئــت داوران امــکان اهــدای جوایــزی
ویــژه در هــر بخــش دارد).

 nجوایز منطقه ای:
اختتامیــه منطقــه ای هشــتمین دوره جشــنواره فیلــم در چنــد
اســتان منتخــب (قطــب هــای ایــن دوره جشــنواره) در سراســر
کشــور برگــزار خواهــد شــد و برگز یــدگان آن اســتان و اســتان هــای
مجــاور ،مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد گرفــت .برگز یــدگان جوایــز
منطقــه ای شــامل بهتریــن فیلــم هــر محــور در هــر یــک از قطبهــا
و بهتریــن فیلــم هــر اســتان مــی شــود.
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 nقوانین عمومی جوایز جشنواره:
 lتندیــس تنهــا بــه کارگــردان و لــوح تقدیــر بــه تمــام عوامــل اصلــی
فیلــم ( کارگــردان ،نویســنده ،فیلمبــردار ،تدوینگــر ) کــه دانــش
آمــوز هســتند ،تعلــق خواهــد گرفــت.
 lدر بخــش جانبــی ،جایــزه فیلمنامــه بــه نویســنده ی اثــر ،تیــزر بــه
تدوینگــر ،پوســتر بــه طــراح پوســتر ،موســیقی بــه ســازنده آن،
طراحــی کاراکتــر انیمیشــن بــه طــراح و عکــس پشــت صحنــه بــه
عــکاس تعلــق میگیــرد کــه بایــد دانــش آمــوز باشــند.

14
جوایز موضوعات ویژه جشنواره:
 nایــن جوایــز توســط حامیــان جشــنواره و بنــا بــه صالحدیــد و
انتخــاب آنهــا اهــدا خواهــد شــد و دبیرخانــه جشــنواره دخالتــی
در داوری و اهــدای جوایــز ایــن بخــش نــدارد.
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مقررات اختصایص
بخش هرنی

مقررات اختصایص بخش داستانی
فیلــم کوتــاه داســتانی ،فیلمــی اســت بــه کمــک انــواع ابزارهــای نمایشــی ماننــد
بازیگــر ،موقعیــت و … قصــه و ماجرایــی را روایــت مــی کنــد .بــه عبارتــی ویژگــی
اصلــی ایــن نــوع فیلــم هــا ،قصــه گــو بــودن آن هــا اســت .حــال ایــن قصــه مــی
توانــد کامــا خیالــی و یــا اقتباســی از یــک اتفــاق واقعــی باشــد.

 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد میشــود فیلــم داســتانی شــما ،زمانــی بیــن  1تــا  10دقیقــه داشــته
باشــد .امــا نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.
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نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lفیلــم شــما بایــد یــک قصــه منســجم و یــک شــروع و پایــان بنــدی مناســب
داشــته باشــد.
 lپیــام و مضمــون کلــی فیلــم ،نبایــد بــه صــورت شــعاری بیــان شــود ،بلکــه بایــد
بــا خالقیــت شــما ،در دل قصــه و ماجــرای فیلــم منتقــل شــود.
 lهر چقدر قصه و ایده شما ،خالقانه تر باشد ،اثر شما جذاب تر خواهد شد.
 lبازیگرها می بایست به شکلی باورپذیر و طبیعی بازی کنند.
 lقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم ،مناســب و جــذاب باشــد بــه شــکلی کــه ســوژههای
اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیده شــوند.
 lصداهای فیلم شما ،واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lاســتفاده از موســیقی ،بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم
شــما کمــک کنــد.
 lتدوین اثر شما خوش ریتم و در خدمت قصه گویی اثر باشد.

مقررات اختصایص بخش انمییشن
انیمیشــن روشــی اســت بــرای عکاســی از طر حهــا و مدلهــای واقعــی و
یــا کامپیوتــری ،یــا حتــی حرکــت عروســک هــا ،بــرای ایجــاد حــس حرکــت
در یــک ســکانس کــه بــا دوربیــن عکاســی بــه صــورت اســتاپ موشــن یــا
ســل انیمیشــن یــا فلیــپ بــوک یــا دیگــر روشهــا یــا بــه صــورت رایان ـهای در
ســبکهای دو بعــدی یــا ســه بعــدی ســاخته شــود.
 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد میگــردد انیمیشــن شــما ،زمانــی بیــن  1تــا  5دقیقــه داشــته باشــد.
امــا نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.

نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lهــر چقــدر ایــده انیمیشــن شــما ،خالقانــه تــر باشــد ،اثــر شــما جــذاب تــر
خواهــد شــد.
 lاثر شمایکقصهمنسجمویکشروعوپایانبندیمناسبداشتهباشد.
 lپیــام و مضمــون کلــی فیلــم ،نبایــد بــه صــورت شــعاری بیــان شــود ،بلکــه بایــد
بــا خالقیــت شــما ،در دل قصــه و ماجــرای اثــر شــما منتقــل شــود.
 lفــرم اســتفاده شــده در انیمیشــن ،زیبــا ،بــا ظرافــت باشــد و ریــزه کاری هــای
تولیــدی در آن رعایــت شــده باشــد.
 lکاراکترهای طراحی شده و یا ساخته شده ،زیبا و خالقانه باشند.
 lحرکــت هــای بــه وجــود آمــده در انیمیشــن (حرکــت شــخصیتها ،اشــیاء و
…) طبیعــی و باورپذیــر باشــد.
 lنرخ فریم اثر مناسب باشد به شکلی که حرکت ها طبیعی باشند.
 lاســتفاده از موســیقی ،بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم
شــما ،کمــک کنــد.
 lتدوین اثر خالقانه باشد و ریتم مناسبی داشته باشد.
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مقررات اختصایص بخش مستند
مســتند کوتــاه ،فیلمــی اســت کــه بازیگــری بــه صــورت خــاص نــدارد و و بــا
بهــره گیــری از اشــخاص ،اتفاقــات ،موقعیــت هــای حقیقــی و واقعــی ،پیــام و
موضوعــی را بــه شــیوه ای زیبــا و هنــری روایــت میکنــد.

 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد مــی شــود مســتند شــما ،زمانــی بیــن  ۵تــا  ۳۰دقیقــه داشــته باشــد.اما
نبایــد بیشــتر از چهل باشــد.
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نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lمســتند شــما یــک ســناریو منســجم و یــک شــروع و پایــان بنــدی مناســب
داشــته باشــد.
 lپیــام و مضمــون کلــی فیلــم ،نبایــد بــه صــورت شــعاری بیــان شــود ،بلکــه بایــد
بــا خالقیــت شــما ،در دل قصــه و ماجــرای فیلــم منتقــل شــود.
 lهــر چقــدر انتخــاب ســوژه و ایــده شــما ،خالقانــه تــر باشــد ،اثــر شــما جــذاب
تــر خواهــد شــد.
 lقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم ،مناســب و جــذاب باشــد بــه شــکلی کــه ســوژه
هــای اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 lصداهای فیلم شما ،واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lاســتفاده از موســیقی بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم
شــما ،کمــک کنــد.
 lتدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.

مقررات اختصایص بخش مناهنگ
در ایــن بخــش ،مــی بایســت بــا اســتفاده از تصاویــر تولیــدی و یــا آرشــیوی
و انتخــاب یــا تولیــد یــک موســیقی مناســب ،یــک نماهنــگ بســازید .تعــداد
عکــس هــا و فیلــم هــا بــا توجــه بــه مــدت زمــان کلیــپ شــما محدودیتــی نــدارد.
ترتیــب تصاویــر ،خالقیــت در انتخــاب تصاویــر و یــا تصویربــرداری ،کادربنــدی و
مــواردی از ایــن دســت و همچنیــن موســیقی انتخابــی مــی توانــد اثــر شــما را
جــذاب تــر کنــد .پیشــنهاد مــی کنیــم از موســیقی هــای بــاکالم فاخــر و وزیــن و
یــا موســیقی بــی کالم مناســب اســتفاده کنیــد.

 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد مــی شــود نماهنــگ شــما ،زمانــی بیــن  1تــا  7دقیقــه داشــته باشــد
امــا نبایــد زمانــی بیــش از چهــل دقیقــه داشــته باشــد.

نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lهر چقدر ایده شما ،خالقانه تر باشد ،اثر شما جذاب تر خواهد شد.
 lاز موسیقی مناسب و جذابی استفاده شود.
 lنماهنــگ شــما بتوانــد بــه کمــک اســتفاده از موســیقی و تصاویــر مناســب،
یــک پیــام و مضمــون را بــه شــکلی خالقانــه بــه مخاطــب منتقــل کنــد.
 lدر صــورت فیلــم بــرداری ،قواعــد فیلمبــرداری و قــاب بنــدی در فیلــم شــما
رعایــت شــده باشــد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم ،مناســب و جــذاب باشــد ،بــه شــکلی کــه ســوژه
هــای اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 lصداهای نماهنگ شما واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lتدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.
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مقررات اختصایص بخش تزیر تبلیغاتی
در ایــن بخــش مــی بایســت یــک کاال یــا خدمــت یــا مجموعــه (مدرســه،
مجموعــه فرهنگــی ،شــرکت و …) ایرانــی را بــه صورتــی جــذاب ،خالقانــه،
کاربــردی و قابــل اســتفاده بــرای مخاطــب ارائــه دهیــد .نمایــش زیبایــی هــا،
توانایــی هــا ،ویژگــی هــای خــاص و ویــژه آن برنــد مــی توانــد بــه جذابیــت اثــر
شــما بیانجامــد.

 lدر صــورت ایرانــی نبــودن برنــد انتخــاب شــده ،اثــر شــما از بخــش مســابقه
جشــنواره حــذف میشــود.
 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
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 lپیشــنهاد مــی شــود تیــزر تبلیغــی شــما ،زمانــی بیــن  30ثانیــه تــا  2دقیقــه داشــته
باشــد ولــی نبایــد زمانــی بیــش از چهــل دقیقه داشــته باشــد.

نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lایده تیزر شما ،خالقانه و جذاب باشد.
 lقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم ،مناســب و جــذاب باشــد بــه شــکلی کــه ســوژه
هــای اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 lصداهای فیلم شما ،واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lاســتفاده از موســیقی ،بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس کمــک
کنــد.
 lتدوین اثر شما ،خوش ریتم و خالقانه باشد.
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مقررات اختصایص
بخش علمی و آموزیش

مقررات اختصایص بخش آزمایش های علمی
فیلــم آزمایــش علمــی ،بــه فیلمــی گفتــه مــی شــود کــه یک پدیــده علمــی را ثبت
مــی کنــد و توضیــح میدهــد .ایــن اتفــاق مــی توانــد یــک رصــد نجومــی ،یــک
آزمایــش فیزیکــی یــا شــیمیایی ،یــک فرآینــد زیســتی و یــا هــر اتفــاق طبیعــی و
علمــی دیگــری باشــد.

 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد مــی شــود فیلــم علمــی و آموزشــی شــما ،زمانــی بیــن  1تــا  10دقیقــه
داشــته باشــد.اما نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.
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نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lاتفاق و پدیده علمی انتخاب شده جذاب و مهیج باشد.
 lتوضیح شما درباره آن پدیده از نظر علمی ،دقیق و درست باشد.
 lفرآیند آزمایش و اتفاق کامل و دقیق نشان داده شود.
 lقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم مناســب و جــذاب باشــد ،بــه شــکلی کــه ســوژه
هــای اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 lصداهای فیلم شما واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lاســتفاده از موســیقی ،بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم
شــما ،کمــک کنــد.
 lتدوین اثر شما ،خوش ریتم و خالقانه باشد.

مقررات اختصایص بخش فیلم آموزیش
فیلــم آموزشــی بــه فیلمــی گفتــه مــی شــود کــه یــک مفهــوم علمــی ،درســی،
مهارتــی و … را بــه روشــی جــذاب و گویــا ،بــه مخاطــب آمــوزش مــی دهــد.
ایــن مفهــوم مــی توانــد یــک مطلــب درســی ،یــک مهــارت فنــی ،یــک نرمافــزار
کامپیوتــری یــا هــر مفهــوم دیگــری باشــد.

 lدر صــورت شــرکت در بخــش جانبــی ،اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس،
طــراح پوســتر و ...هــم میتواننــد اضافــه شــوند.
 lپیشــنهاد مــی شــود فیلــم علمــی و آموزشــی شــما ،زمانــی بیــن  1تــا  10دقیقــه
داشــته باشــد.اما نبایــد بیشــتر از چهــل دقیقــه باشــد.

نکات و پارامرتهای مهم در داوری اثر
 lمفهوم انتخاب شده جذاب و کاربردی باشد.
 lتوضیح شما درباره آن مفهوم دقیق و درست باشد.
 lقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد.
 lنورپــردازی تصاویــر فیلــم مناســب و جــذاب باشــد ،بــه شــکلی کــه ســوژه
هــای اصلــی ،بــه بهتریــن شــکل دیــده شــوند.
 lصداهای فیلم شما واضح ،گویا و با کیفیت باشد.
 lاســتفاده از موســیقی بــه جــا و مناســب باشــد و بــه انتقــال حــس فیلــم
شــما ،کمــک کنــد.
 lتدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد.
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مقررات اختصایص
بخش علمی و آموزیش

فیلمنامه نویسی
در ایــن بخــش ،میتوانیــد فیلمنام ـهای بهصــورت جداگانــه بنویســید و آن را
ارســال نماییــد .فیلمنامــه شــما الزم نیســت کامــا حرف ـهای باشــد .امــا بایــد
گهــا و توصیــف حــرکات و احســاس بازیگــران و
شــامل طــرح داســتانی ،دیالو 
یــا در کمتریــن حالــت ،روایــت یــک داســتان باشــد.

 lمتــن فیلمنامــه فارســی باشــد و کلمــات انگلیســی یــا تلفــظ کلمات غیر فارســی،
در پرانتــزی جلــوی کلمــه بــه التیــن درج شــود( .مثــال :متیــو( )Matthewدیــروز
در پــارک آیـ ُـوری( )Ivoryدیده شــد).
(مثال :2روی استخوان ،پرده ی ضریع ( )Zari›eقرار دارد).
 lفیلمنامــه خــود را در قالــب فایــل  wordو بــا فرمــت  docیــا  docxارســال
نماییــد.
 lصفحــه ابتدایــی فیلمنامــه ،بایــد شــامل عنــوان ،نــام عوامــل ســازنده فیلــم
(اگــر فقــط فیلمنامــه نوشــته ایــد ،تنهــا نــام خودتــان کافــی ســت) ،فصــل و ســال
نوشــته شــدن فیلمنامــه باشــد.
 lفیلمنامه از صفحه دوم آغاز می شود.
 lفونــت اســتفاده شــده  B Nazaninو انــدازه ی فونــت بــرای تیتــر هــا  Bold ،14و
بــرای متــن  ، 12معمولــی باشــد.
 lغلط امالیی ،غلط نگارشی و ویرایشی نداشته باشد.
 lنوشته ها راست چین شده و مرتب باشند.
 lرعایــت شــئونات اســامی در متــن و موضــوع داســتان و فیلمنامــه الزامــی
اســت.
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طراحی کاراکرت انمییشن
در ایــن بخــش ،مــی توانیــد کاراکترهــا و شــخصیت هایــی کــه بــرای انیمیشــن
خــود طراحــی کــرده ایــد را ارســال کنیــد .ایــن کاراکتــر مــی توانــد گرافیکــی،
عروســکی ،خمیــری و یــا هــر نــوع شــخصیت دیگــری باشــد کــه در انیمیشــن
شــما اســتفاده شــده اســت.
 lطــرح شــما بایــد بــه صــورت یــک فایــل  PDFشــامل تصاویــر شــخصیت شــما بــه
صورتــی کــه همــه جزئیــات و حــاالت آن مشــخص باشــد ،بــه همــراه تصاویــری از
مراحــل ســاخت و طراحــی شــخصیت ،بارگــزاری شــود.
 lشــخصیت هــای طراحــی شــده تنهــا در صورتــی در بخــش مســابقه جشــنواره
پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه انیمیشــنی کــه ایــن شــخصیت در آن اســتفاده
شــده اســت ،در بخــش هنــری و یــا علمــی آموزشــی ایــن دوره جشــنواره ارســال
شــده باشــد.
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موسیقی فیلم و مناهنگ
در ایــن بخــش ،میتوانیــد موســیقی کــه بــرای اثــر خــود تولیــد کــرده ایــد را
ارســال کنیــد .ایــن موســیقی مــی توانــد موســیقی متــن (بــی کالم) و یــا ترانــه بــا
کالمــی باشــد کــه توســط خــود شــما ســاخته شــده اســت.
 lموســیقی شــما بایــد در قالــب یــک فایــل موســیقی ( wav, m4a ,mp3و ســایر
فرمــت هــای رایــج موســیقی) بارگــذاری شــود.
موســیقی هــای تولیــد شــده تنهــا در صورتــی در بخــش مســابقه جشــنواره
l
پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه اثــری کــه آن موســیقی در آن اســتفاده شــده اســت،
در بخــش هنــری و یــا علمــی آموزشــی ایــن دوره جشــنواره ارســال شــده باشــد.
 lبــه جهــت صحــت ســنجی دانــش آمــوزی بــودن موســیقی تولیــد شــده ،ارســال
کننــده آن موظــف اســت در هــر مرحلــه از داوری ،اقالمــی ماننــد تصاویــر پشــت
صحنــه تولیــد موســیقی ،فایــل پــروژه میکــس و مســتر و … را بــا درخواســت
دبیرخانــه ،ارســال کنــد .در صــورت وجــود نداشــتن چنیــن اقالمــی ،اثــر از بخــش
مســابقه جشــنواره حــذف خواهــد شــد.

اقالم تبلیغاتی اثر
ایــن بخــش شــامل عکــس فیلــم ،تیــزر و پوســتر فیلــم ســاخته شــده اســت.
پیشــنهاد میشــود شــرکت کنندگان بخش داســتانی و مســتند و انیمیشــن
بــه ایــن بخــش توجــه ویژ هتــری داشــته باشــند .میتوانیــد در حیــن کار از
رونــد کار خــود ،جلســات هماهنگــی ،جلس ـههای فیلمبــرداری و… عکــس
بگیر یــد .همچنیــن میتوانیــد بــرای فیلــم خــود پوســتر طراحــی کنیــد و در آخــر
تیــزر تبلیغــی بســازید( .ماننــد تیــزر و تریلــر( )Trailerهایــی کــه از فیلمهــای
ســینمایی مختلــف دیدهایــم).

 lاقــام تبلیغاتــی تنهــا در صورتــی پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه مرتبــط بــا فیلمــی
باشــد کــه در بخــش هــای اصلــی جشــنواره امســال ارســال شــده اســت .
 nمقررات بخش تیزر:
 lتیــزر فیلــم شــما بایــد بیــن  20ثانیــه تــا  3دقیقــه باشــد .در تیــزر عنــوان فیلــم
بایــد آورده شــود.
 nمقررات بخش عکس:
سهــای فیلــم لزومــا نشــانه بهتــر بــودن نیســت .ســعی کنیــد
 lتعــداد بــاالی عک 
سهــا را گلچیــن کنیــد.
تعــداد را معقــول و عک 
 lعکسها را به صورت جدا جدا برای ما بفرستید.
 nمقررات بخش پوستر:
 lپوســتر بایــد در مقطــع عمــودی طراحــی شــود و فایــل نهایــی آن بــا فرمــت Tiff
یــا  JPGیــا  JPEGارســال گــردد.
 lعنوان اثر و نام عوامل سازنده اثر حتما روی پوستر درج شود.
 lدر طراحــی پوســتر حتمــا از زبــان فارســی اســتفاده شــود (از زبــان هــای دیگــر
هــم مــی توانیــد اســتفاده کنیــد ،منتهــا زبــان فارســی غالــب باشــد).
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سواالت متداول
 lآیا میتوانیم در همه بخشهای جشنواره شرکت کنیم؟
بلــه! شــما میتوانیــد در تمــام بخشهــا ،هــر تعــداد اثــر کــه مــی خواهیــد را
ارســال کنیــد.
 lآیا می توانم با دوستان یک مدرسه دیگر هم فیلم بسازیم؟
بلــه! عوامــل فیلــم شــما مــی تواننــد از دوســتان ،اقــوام و یــا هــر کــس دیگــری
باشــند .تنهــا مهــم اســت کــه دانــش آمــوز باشــند.
 lآخرش چی میشه .جایزه و تمام ،یا...؟!
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خیــر! جوایــز ویــژه ای بــرای برگز یــدگان نهایــی جشــنواره در نظــر گرفتــه شــده
اســت کــه اصلــی تریــن آن هــا ،عضویــت در باشــگاه مدرســه و اســتفاده از
تســهیالت آموزشــی و کارگاهــی هســتش کــه توســط مراکــز اصلــی هنــری
کشــور بــه برگزیــدگان ارائــه مــی شــود .بــه عبارتــی ،بــا پایــان جشــنواره ،تــازه
مســیر شــما بــه عنــوان یــک فیلمســازآغاز مــی شــود.
 lما که معلم عزیزمون ،فیلم سازی بهمون درس نداده ،چیکار باید بکنیم؟
بــا مراجعــه بــه بخــش آمــوزش وبســایت جشــنواره فیلــم مدرســه ،مــی توانیــد
از انــواع آمــوزش هــای الزم بــرای شــروع مســیر فیلمســاز شــدن اســتفاده
کنیــد.
 lاز چه زمانی می توانیم فیلم خودمان را به جشنواره ارسال کنیم؟
از همیــن االن مــی توانیــد بــا رفتــن بــه ســایت جشــنواره فیلــم خــود را رو آپلــود
کنید.
 lسئواالت دیگه ای که داریم رو چه جوری بپرسیم؟
بــه ســایت جشــنواره ســر بزنیــد ( )www.madresefestival.irو در بخــش
«تمــاس بــا مــا» ســواالتتان را حتمــا بپرســید.

شما می توانید:
 lبرای مشاهده اخبار این رویداد بزرگ
 lبرای مشاهده فیلم های برتر دوره های قبل
 lبرای مشاهده فیلم های برتر جشنواره های داخلی و خارجی
 lبرای مشاهده آموزش های سینمایی در انواع بخش های:
نویسندگی  -بازیگری  -کارگردانی  -فیلم برداری  -تدوین  -انیمیشن
 lبرای کسب اطالعات بیشتر از دوره های اول تا هفتم جشنواره
 lبرای ارتباط با مسئولین و پرسش و پاسخ بیشتر
 lبرای آشنایی با جشنواره مدرسه و عضویت در آن
 lو...
به سایت جشنواره مراجعه کنید.

آدرس سایت جشنواره:

MadreseFestival.ir
همچنیــن شــما میتوانیــد مــا را در شــبکه هــای اجتماعــی بــا آدرس زیــر دنبــال
کنید:
@madresefilmfestival
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