


��

زبــان هنــر اســت کــه می توانــد حــوادث عظیــم را تبییــن و تشــریح 
ــد. ــن نمای ــا را روش ــد و ذهن ه کن

                  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی
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بــا  مدرســه«  آمــوزی  دانــش  کوتــاه  فیلــم  جشــنواره  هفتمیــن 
هــدف انگیزه 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« و »والگ« متناســب بــا فرهنگــی ملــی 
آمــوزان  آمــوزش هنــری دانــش  و اســالمی و نیــز حضــور موثــر در 
بــا هــدف ارتقــای کیفیــت تولیــدات هنــری، الگوســازی بــرای تمــام 
هنرمنــدان  هدایــت  و  شــناخت  هنــری،  فعــال  مجموعه هــای 
مجامــع  توســط  اســتعدادها  پــرورش  و  کشــور  آینــده  مســتعد 
ــر متعهــد برگــزار خواهــد شــد.  هفتمیــن دوره جشــنواره  اصلــی هن
توســط موسســه هنرومــا و بــا حمایــت ســازمان تنظیــم مقــررات 
)ســاترا(،  مجــازی  فضــای  در  فراگیــر  تصویــر  و  صــوت  رســانه های 
ــتعداد های  ــرورش اس ــی پ ــازمان مل ــالمی، س ــات اس ــازمان تبلیغ س
درخشــان، ســازمان بســیج صدا و ســیما، ســازمان جوانان جمعیت 
، معاونــت ریاســت جمهــوری در امــور زنــان و خانــواده،  هــالل احمــر
موسســه آموزشــی و پژوهشــی شــهید آوینی، باشــگاه هنر و رســانه 
کادمــی بــرش، مرکــز نــوآوری آومیــک، خانــه نــوآوری تعلیــم  نوجــوان، آ
، موسســه ســفیر فیلــم،  و تربیــت، کانــون دانش آمــوزی هــالل احمــر
موسســه مطالعــات راهبــردی تعلیــم و تربیــت برهــان، موسســه 

الگــوی تعلیــم و تربیــت قــاف برگزارخواهدشــد.
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اهداف عمومی جشنوارݠه:

مراحل اجرایی و برنامݠݠه زمان بندی جشنوارݠه:

ــوزان در  ــی دانــش آم ــی فرهنگ ــارکت علم ــه مش ــردن روحی ــاال ب ب
فعالیت هــای داوطلبانــه و خالقانــه  و حمایــت و تشــویق آنهــا

افزایــش عالقــه منــدی بــه هنــر در جامعــه دانــش آمــوزان بــه 
عنــوان ابــزاری مناســب بــرای تولیــد محتــوای مفیــد

ــروز و انتشــار  ــرای ب ایجــاد فرصــت و بســتری مناســب و ســالم ب
آمــوزی و دیــده شــدن  عقایــد، حرف هــا و دغدغه هــای دانــش 

توســط عمــوم مــردم

ایجــاد بانــک اطالعاتــی از دانــش آمــوزان مســتعد و عالقــه منــد 
بــه فعالیت هــای فیلم ســازی

کمــک بــه ترویــج و ارتقــاء ســطح کیفــی محصــوالت فرهنگــی، 
کــودک و نوجــوان هنــری و ســینمایی در حــوزه 

ارسال فراخوان: اسفندماه 1399

: تیرماه 1400 آخرین مهلت ارسال آثار

آغاز داوری: مردادماه 1400

افتتاحیه رسمی جشنواره: آبان ماه 1400

اکران فیلم های برگزیده این دوره: آبان ماه 1400

اختتامیه جشنواره: آبان ماه 1400
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ی جشنوارݠه: بخش های اصلی و جانݠٮݓ
جشنواره هفتم در 2 بخش اصلی و جانبی

برگزار خواهد شد:

بخش های اصلی:
داستانی

 انیمیشن
 مستند

 علمی و آموزشی
 نماهنگ

 تیزر تبلیغاتی )برند ایرانی(
والگ

بخش های جانبی:
 فیلم نامه 

)  اقالم تبلیغاتی فیلم )پوستر - عکس - تیزر
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موضوع جشنوارݠه:
هســتید  مختــار  شــما  و  می باشــد  آزاد  جشــنواره  موضــوع 
دربــاره هــر اتفــاق و موضوعــی کــه بــه آن عالقــه داریــد، در یکــی 
کنیــد.  ارســال  و  ســاخته  را  خــود  اثــر  جشــنواره  بخش هــای  از 

هســتند. پیشــنهادی  می آینــد،  ادامــه  در  کــه  موضوعاتــی 

موضوعات کلی پیشنهادی:
ایران 1400

نوجوان آینده

حمل و نقل پاک

اخالق خوب

امید

تالش

دوستی

صداقت

موفقیت

نظم و ترتیب

بهداشت

ورزش و تندرستی

احترام به بزرگترها

صرفه جویی

سبک زندگی

عدالت

صدقه

فضای مجازی

کودکان کار

تغذیه سالم

اماکن تفریحی و زیارتی

و…
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مقررات عمومی رشکت در هفمتنی دوره
ی مدرسݠݠه جشنواره فیلم کوتاݠه دانش آموز

کلیــه فیلم هــای ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره بایــد از تاریــخ ۱ شــهریور 
۱۳۹۹ بــه بعــد ســاخته شــده باشــند. فیلــم هایــی کــه در ادوار پیشــین 

جشــنواره شــرکت کرده انــد از داوری حــذف خواهنــد شــد. 

برگــزار  تفکیــک  بــه  و  تحصیلــی  مقاطــع  تمامــی  در  جشــنواره  داوری 
ــتان  ــطه دوم، هنرس ــطه اول، متوس ــی، متوس ــع ابتدای ــود. )مقط می ش

بزرگســال( و 

و  فیلم بــردار  نویســنده،  کارگــردان،  )شــامل  فیلــم  اصلــی  عوامــل 
( بایــد دانــش آمــوز باشــند. چنانچــه اثــری یــک یــا چنــد تــن از  تدوین گــر
عوامــل اصلــی آن بزرگســال باشــند در بخــش بزرگســال جشــنواره بــه 

رقابــت خواهــد پرداخــت. 
تبصــره: کارگــردان اثــر حتمــا بایســتی دانــش آمــوز باشــد. در غیــر ایــن 

ــر از جشــنواره حــذف خواهدشــد. صــورت اث
تبصــره: اگــر تمــام عوامــل اصلــی بزرگســال باشــند، ایــن اثــر از جشــنواره 

حــذف خواهــد شــد. 

 ) فیلم هایــی کــه فاقــد اســتاندارد فنــی پخــش )کیفیــت صــدا و تصویــر
باشــند از جشــنواره حــذف می شــوند.

از  خــروج  امــکان  مســــابقه،  بخــش  در  فیلــــــــم  پذیــرش  صــورت  در 
نمی باشــد. میســر  فیلم ســازان،  بــرای  جشــنواره  برنامــه 

محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
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ثــار بایــد تیتــراژی بــه زبــان فارســی داشــته باشــند کــه شــامل نــام  همــه  آ
فیلــم، نــام کارگــردان ،نــام عوامــل بــه تفکیــک و ســال تولیــد اثــر اســت.

فیلم هــای ارســالی در هیــچ یــک از محورهــا نبایــد بیشــتر از یــک ســاعت 
باشد.

عنــوان  بــه  دوم  نفــر  و  باشــد  داشــته  کارگــردان  یــک  بایــد  تنهــا  اثــر 
میشــود. شــناخته  کارگــردان  دســتیار 

انتخــاب اولیــه محــور بــر عهــده ی ارســال کننــده اثــر خواهــد بــود امــا در 
صــورت مغایــرت، دبیرخانــه اجــازه دارد آن را بــه محــور مربوطــه منتقــل 

ســازد.

جشــنواره  ســایت  وب  طریــق  از  صرفــا  کننــدگان  شــرکت  ثــار  آ کلیــه 
بــه  از طریــق ارســال  ثــار  آ از پذیرفتــن  دریافــت می شــود و دبیرخانــه 
فضــای مجــازی جشــنواره و یــا ارســال دی وی دی بــه دبیرخانــه معــذور 

اســت. 

بــه منظــور اتصــال ســازندگان بــه زنجیــره توزیــع، بــا ارســال فیلــم بــه 
جشــنواره، تهیه کننــده اثــر یــا نماینــده قانونــی ایشــان بــه جشــنواره 
بــه  ایشــان  ارســالی  فیلم هــای  کــه  می دهــد  را  اجــازه  و  اختیــار  ایــن 
و  بــرای دیگــر جشــنواره های داخلــی  ارســال  اکــران عمومــی،  منظــور 
خارجــی، پخــش در رســانه ملــی، پخــش در فضــای مجــازی، و اســتفاده 
آموزشــی در سراســر کشــور و جهــان بــا نــام ســازنده اثــر بــه نمایــش 
کــه خــود ســازنده نیــز مســتقل از جشــنواره  درآورد. )بدیهــی اســت 

اجــازه ایــن کار را دارد.(
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ســازنده اثــر متعهــد اســت در صورتــی کــه دبیرخانــه جشــنواره اطالعــات 
بیشــتر از جملــه تصویــر شناســنامه، کارت ملــی، راش هــای فیلــم و… 
ثــار ارســالی نیــاز داشــته باشــد، در اختیــار  را بــه منظــور راســتی آزمایــی آ

جشــنواره قراردهــد. 

غیــر  کنــد.در  ارســال  جشــنواره  بــه  را  اثــر  می توانــد  کارگــردان  تنهــا 
شــد. نخواهــد  پذیرفتــه  اینصــورت 

از میــان معلمــان، دانشــجویان،  انتخــاب و داوری جشــنواره  هیــات 
کارشناســان و متخصصیــن حــوزه ســینما انتخــاب خواهنــد شــد.

اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره هــر نکتــه ای کــه در مقــررات پیش بینــی 
نشــده یــا ابهــام ناشــی از مفــاد آن، بــا دبیرخانــه جشــنواره خواهــد بــود.

و  شــرکت  کنیــد.  شــرکت  گروهــی  یــا  فــردی  صــورت  بــه  می توانیــد 
آزاد اســت. همچنیــن شــرکت در  همــکاری در دو یــا چنــد فیلــم نیــز 
می باشــد.  آزاد  نیــز  اثــر  تعــداد  هــر  بــه  جشــنواره  بخش هــای  همــه 

، بایــد بــه زبــان فارســی باشــد. امــا ترجمــه آن بــه  عنــوان یــا اســم اثــر
نــدارد. ایــرادی  دیگــر  زبان هــای 

ثــار ســاخته شــده بــا کلیــه فرمت هــای ویدئویــی قابــل قبــول اســت.   آ
، فرمــت MP4 پیشــنهاد  ثــار )بــرای راحتــی شــما جهــت آپلــود و ارســال آ

مــی  شــود.(
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فیلــم خــود را تــا پایــان روز 31ام تیرماه 1400 در ســایت جشــنواره فیلم کوتاه 
دانــش آمــوزی مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir بارگــذاری 
ــنواره،در  ــاب جش ــات انتخ ــد هی ــس از تایی ــا پ ــم ه ــی فیل ــد. تمام نمایی
پنــل اختصاصــی هــر دانــش آمــوز در ســایت قابــل مشــاهده خواهنــد 

بــود.

را  شــده  خواســته  اطالعــات  بایــد  حتمــا  فیلــم،  بارگــذاری  زمــان  در 
تکمیــل نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام »فیلــم شــما بــا موفقیــت آپلــود 

شــد.« باشــید.

ارشــاد  وزارت  قواعــد  بــر  ُعرفی)منطبــق  و  اســالمی  شــئونات  رعایــت 
و  ایــران( در ســاخت فیلم هــا  اســالمی  و صــدا و ســیمای جمهــوری 

اســت. الزامــی  تصاویــر  و  صوت هــا  تمــام  در  کلیپ هــا 

تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیــش بینــی نشــده بــه عهــده دبیرخانــه 
جشــنواره می باشــد.

در  را  ارســالی  ثــار  آ تمامــی  دارد،  اجــازه  مدرســه  جشــنواره  دبیرخانــه 
فضاهــای  در  جامعــه  در  هنــر  ترویــج  منظــور  بــه  صالح دیــد،  صــورت 
 ، ثــار آ معنــوی  حقــوق  کــه  می گــردد  تاکیــد  نمایــد.  منتشــر  مختلــف 
( محفــوظ  ثــار )دانــش آمــوزان ســازنده اثــر همیشــه بــرای صاحبــان آ

مانــد. خواهــد 

، قابــل تمدیــد نیســت. دبیرخانــه جشــنواره، بــه طــور  ثــار زمــان ارســال آ
ــار دریافتــی پــس از مهلــت اعــالم شــده را نمی پذیــرد و داوری  ث قطــع، آ

نخواهــد کــرد. 

l

l

l

l

l

l
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جوایز جشنواره:

جوایز موضوعات ویژه جشنواره:

ــت  ــوی هیئ ــده از س ــاب ش ــار انتخ ث ــن آ ــه بهتری ــش ب ــر بخ در ه
کــه  داوران جوایــز زیــر اهــدا خواهــد شــد. الزم بــه ذکــر اســت 
دوم،  متوســطه  اول،  متوســطه  ابتدایــی،  مقطــع   5 در  جوایــز 

خواهدشــد: اهــدا  بزرگســال  و  هنرســتان 

الــف: فیلــم برگزیــده اول: تندیــس جشــنواره بــه همــراه عضویــت 
در باشــگاه برگزیدگان جشــنواره و جوایز غیرنقدی و تســهیالتی

ب: فیلــم برگزیــده دوم: لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه عضویــت 
در درگــروه برگزیــدگان جشــنواره و جوایــز غیرنقــدی و تســهیالتی

ت: در هــر بخــش بنــا بــه نظــر هیئــت داوران امــکان ارائــه جایــزه 
ویــژه  بــه فیلم هایــی بــا مضامیــن خــاص وجــود دارد.

لــوح تقدیــر و تندیــس تنهــا بــه کارگــردان و لــوح تقدیــر بــه عوامــل 
( تعلق خواهد گرفت. اصلی فیلم ) نویســنده، فیلمبردار، تدوینگر

، تیــزر بــه  در بخــش جانبــی، جایــزه فیلمنامــه بــه نویســنده ی اثــر
، و عکــس پشــت صحنــه بــه  ، پوســتر بــه طــراح پوســتر تدوینگــر

عــکاس تعلــق میگیــرد کــه بایــد دانــش آمــوز باشــند.

بــه صالحدیــد و  بنــا  و  ایــن جوایــز توســط حامیــان جشــنواره 
انتخــاب آنهــا اهــدا خواهــد شــد و دبیرخانــه جشــنواره دخالتــی 

در داوری و اهــدای جوایــز ایــن بخــش نــدارد. 

l

l

l
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مقررات اختصایص
ی  بخش های اصلی و جانݠٮݓ
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مقررات اختصایص بخش داستانی

فیلــم کوتــاه داســتانی، فیلمــی اســت کــه داســتان و هدفــی دارد و موضوعــی 
را روایــت می کنــد.

l

l ،ــردان ــنده، کارگ ــی )نویس ــو اصل ــش از 4 عض ــروه بی ــر گ ــه ه ــود ک ــه می  ش توصی
زیــادی  تعــداد  می تواننــد  )بازیگــران  باشــد.  نداشــته   ) تدوین گــر  ، فیلم بــردار
باشــند.()در صــورت شــرکت در بخــش جانبــی، اعضــای دیگــر تحــت عنــوان 

عــکاس، طــراح پوســتر و... هــم می توانــد اضافــه شــود.(

پیشــنهاد می شــود فیلــم داســتانی شــما، زمانــی بیــن 1 تــا 10 دقیقــه داشــته 
باشــد امــا نبایــد بیشــتر از یــک ســاعت باشــد.

محتوای داستان

شخصیت پردازی

خالقیت و نوآوری

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی

ــه  ــه ب ــم برداری و توج فیلــــــــــــــــــــــ
ــدی کادربن

بازیگری

بازی های روان و باورپذیر

تدوین

صداگذاری و موسیقی

ی شاخص های داور

l

ll

l

l

l

l

l

l
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میشن مقررات اختصایص بخش انݠٮݔ

ــا دوربیــن عکاســی بــه صــورت اســتاپ  انیمیشــن کوتــاه، فیلمــی اســت کــه ب
موشــن یــا ســل انیمیشــن یــا فلیــپ بــوک یــا دیگــر روش هــا یــا بــه صــورت 

رایانــه ای در ســبک های دو بعــدی یــا ســه بعــدی ســاخته شــود. 

l

l       ،توصیــه مــی شــود هــر گــروه بیــش از 5 عضــو اصلــی )نویســنده ، کارگــردان
باشــد. نداشــته   ) تدوین گــر  ، فیلم بــردار  کاراکترهــا،  طــراح 

ــا 10 دقیقــه داشــته باشــد.  پیشــنهاد میگــردد انیمیشــن شــما، زمانــی بیــن 1 ت
امــا نبایــد بیشــتر از یــک ســاعت باشــد.

ایده فیلم

داستان فیلم

شخصیت پردازی

خالقیت و نوآوری

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی

طراحی کاراکترها

انیمیــت  و  تصاویــر  کیفیــت 
ســب منا

طراحی پس زمینه

نور و رنگ

تدوین

صداگذاری و موسیقی

ی شاخص های داور

l

ll

l

l

l

l

l

l

l

l
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مقررات اختصایص بخش مستند

مســتند کوتــاه، فیلمــی اســت کــه بازیگــری بــه صــورت خــاص نــدارد و اتفاقــی 
واقعــی و حقیقــی را بــه شــیوه ای زیبــا و هنــری روایــت می کنــد. 

l

l ،از 4 عضــو اصلــی )نویســنده، کارگــردان گــروه بیــش  توصیــه مــی شــود هــر 
( نداشــته باشــد.)در صــورت شــرکت در بخــش جانبــی،  ، تدویــن گــر فیلم بــردار
عضــو پنجــم تحــت عنــوان عــکاس، طــراح پوســتر و... مــی توانــد اضافــه شــود.(

پیشــنهاد مــی شــود مســتند شــما، زمانــی بیــن ۵ تــا ۳۰ دقیقــه داشــته باشــد.اما 
نبایــد بیشــتر از یــک ســاعت باشــد.

تم و ایده

داستان و موضوع مستند

خالقیت و نوآوری

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی

ــه  ــه ب ــم برداری و توج فیلــــــــــــــــــــــ
ــدی کادربن

تدوین

صداگذاری و موسیقی

 

ی شاخص های داور

l

ll

l

l

ll
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                                                 مقررات اختصایص بخش علمی و آموزیش

فیلــم کوتــاه علمــی، فیلمــی اســت کــه یــک پدیــده علمــی را ثبــت مــی کنــد 
یــا اتفاقــی را بــه صــورت علمــی روایــت مــی کنــد. ایــن اتفــاق مــی توانــد یــک 
رصــد نجومــی، یــک آزمایــش فیزیکــی یــا شــیمیایی، یــک فرآینــد زیســتی، یــک 
مشــاهده زیبــا از طبیعــت، آمــوزش ســاخت یــک وســیله و... باشــد. مهــم 
علمــی بــودِن ایــن فیلــم کوتــاه اســت. در قســمت فیلــم هــای آموزشــی هــم 
دانــش آمــوزان مــی تواننــد تمــام دروس و هــر نــوع مهــارت دیگــری کــه مدنظــر 
ــد.  ــه دهن ــی ارائ ــی ویدئوی ــد و آموزش ــم در بیاورن ــک فیل ــورت ی ــه ص ــد را ب دارن

l

l ،باشد)نویســنده نداشــته  عضــو   4 از  بیــش  گــروه  هــر  شــود  مــی  توصیــه 
ــند.( ــادی باش ــداد زی ــد تع ــران می توانن ()بازیگ ، تدوین گر ــردار ــردان، فیلم ب کارگ
)در صــورت شــرکت در بخــش جانبــی، اعضــای دیگــر تحــت عنــوان عــکاس، 

طــراح پوســتر و... هــم می توانــد اضافــه شــود.(

ــه  ــا 10 دقیق ــن 1 ت ــی بی ــما، زمان ــی ش ــی و آموزش ــم علم ــود فیل ــی ش ــنهاد م پیش
داشــته باشــد.اما نبایــد بیشــتر از یــک ســاعت باشــد.

ی شاخص های داور

l

ll

l

l

موضوع مناسب

پرداخت دقیق علمی

نمایش روال فرآیند

کیفیــت فنــی در فیلــم بــرداری و 
توجــه بــه کادربنــدی

تدوین مناسب
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ماهنگ مقررات اختصایص بخش ݠںݐ

در ایــن بخــش، مــی بایســت بــا اســتفاده از تعــدادی عکــس و یــا فیلــم و 
انتخــاب یــک موســیقی مناســب، یــک نماهنــگ بســازید. تعــداد عکــس هــا 
ــا توجــه بــه مــدت زمــان کلیــپ شــما محدودیتــی نــدارد. ترتیــب  و فیلــم هــا ب
عکســها، خالقیــت در انتخــاب عکــس یــا عکســبرداری، کادربنــدی و مــواردی 
ــذاب  ــما را ج ــر ش ــد اث ــی توان ــی م ــیقی انتخاب ــن موس ــت و همچنی ــن دس از ای
تــر کنــد. پیشــنهاد مــی کنیــم از موســیقی هــای بــاکالم فاخــر و وزیــن و یــا 
موســیقی بــی کالم مناســب اســتفاده کنیــد. حتمــا یادتــان باشــد کــه نماهنــگ 
ــهر و  ــام ش ــل و ن ــه عوام ــام هم ــم، ن ــام فیل ج ن ــا در ــراژی ب ــد دارای تیت ــما بای ش

ــد. ــاز باش ــورد نی ــات م ــر اطالع ــه و دیگ مدرس

l

l ،عــکاس ، توصیــه مــی شــود هــر گــروه بیــش از 4 عضــو اصلــی )فیلــم بــردار
زیــادی  تعــداد  می تواننــد  باشــد)بازیگران  نداشــته   ) تدوین گــر کارگــردان، 
عنــوان  تحــت  پنجــم  بخــش جانبــی، عضــو  در  باشــند(.)در صــورت شــرکت 

اضافــه شــود. توانــد  مــی  و...  طــراح پوســتر  عــکاس، 

پیشنهاد می شود کلیپ شما، زمانی بین 1 تا 7 دقیقه داشته باشد.

ی شاخص های داور

l

l

l

l
l

l

l

تم و ایده

خالقیت و نوآوری

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی

قابلیت جذب مخاطب 

توجه به کادربندی

 تدوین

 موسیقی
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                    مقررات اختصایص بخش تزیر تبلیغاتی

در ایــن بخــش مــی بایســت یــک کاال یــا خدمــت را کــه محصــول ایــران مــی 
باشــد، 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. نکتــه بســیار مهــم، انتخــاِب 

دقیــِق برنــِد مطلــوِب ایرانــی مــی باشــد.
ج نــام فیلــم، نــام  حتمــا یادتــان باشــد کــه فیلــم شــما بایــد دارای تیتــراژی بــا در

همــه عوامــل و نــام شــهر و مدرســه و دیگــر اطالعــات مــورد نیــاز باشــد.

l

l ،از 4 عضــو اصلــی )نویســنده، کارگــردان گــروه بیــش  توصیــه مــی شــود هــر 
( نداشــته باشــد. )بازیگــران مــی تواننــد تعــداد زیــادی  ، تدویــن گــر فیلم بــردار

باشــند.(

پیشــنهاد مــی شــود تیــزر تبلیغــی شــما، زمانــی بیــن 30 ثانیــه تــا 2 دقیقــه داشــته 
باشد.

ی شاخص های داور

l

l

l

l
l

l

l

تم و ایده

خالقیت و نوآوری 

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی 

قابلیت جذب مخاطب

فیلمبـــــــــرداری و توجــــــــــــــــه بــه 
کادربنــدی

تدوین 

صداگذاری و موسیقی
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                  مقررات اختصایص بخش والگ ) ویدیوبالگ(

ــه صــورت مختصــر والگ)Vlog( خوانــده مــی شــود، نســخه  ویدئوبــالگ کــه ب
تغییــر شــکل یافتــه ای از وبــالگ)Weblog( اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه برخــالف 
وبــالگ هــا کــه بــر پایــه متــن و محتــوای نوشــتاری هســتند، والگ هــا بــر پایــه 
تصویــر ســاخته مــی شــوند. هــدف از تولیــد ایــن دســته از محتواهــا، تولیــدات 
تیــم و عوامــل ســازنده اســت. شــما  بــه  نیــاز  بــدون  بــی دردســر  و  ســریع 
می توانیــد بــا در دســت گرفتــن یــک گوشــی موبایــل، یــک ســوژه را انتخــاب 
کــرده و بالفاصلــه شــروع بــه فیلمبــرداری کنیــد. ســپس اگــر نیــاز بــه تدویــن 
داریــد، مــی توانیــد فیلــم خــود را در یــک نــرم افــزار تدویــن مخصــوص گوشــی 
همــراه، تدویــن کــرده و بــرای جشــنواره ارســال نماییــد.  والگ هــا عمومــا از 
محتــوای تصویــری بــه انضمــام عکــس و متــن و دیگــر داده هایــی کــه روی 
تصویــر آورده مــی شــوند، ســاخته مــی شــوند امــا ایــن ویژگــی ها، اجبار نیســت 
و تنهــا بــرای بهتــر رســاندن منظــور و مفهــوم ســوژه بــه مخاطــب اســتفاده مــی 
شــوند. همچنیــن مــی تواننــد پیوســته و بــدون کات و یــا تدوینی و متشــکل از 
چنــد نمــا باشــند. از نمونــه هــای شــناخته شــده والگ، مــی تــوان بــه صفحــات 
، اطــالع رســانی، تبلیغــی و … در شــبکه هــای اجتماعــی مختلــف اشــاره  طنــز
کــرد کــه فــرد بــدون تدویــن خاصــی، از ســوژه ی خــود فیلــم مــی ســازد. توصیــه 
ثــار تولیــد کننــده هــای موفــق والگ، بــا ترفنــد هــا  می شــود بــا مشــاهده دقیــق آ
و مهــارت هــای الزم بــرای تولیــد یــک والگ پرمحتــوا و پربازدیــد آشــنایی پیــدا 
کنیــد. البتــه حتمــا یادتــان باشــد کــه در والگ شــما بایــد اطالعــات شناســایی 
، اســتان و مدرســه ای کــه  ماننــد نــام عوامــل ســازنده، مقطــع تحصیلــی، شــهر
ــاری و  ــورت گفت ــه ص ــواه ب ــود )خ ــان ش ــوی بی ــه نح ــد ب ــی خوانی در آن درس م

معرفــی در ابتــدا یــا انتهــای فیلــم خــواه بــه صــورت متــن و… .(
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l

l ، توصیــه مــی  شــود کــه هــر گــروه بیــش از 4 عضــو اصلــی )نویســنده ، کارگــردان
ــد.  ــته باش ( نداش ــر ــردار ، تدوین گ فیلم ب

پیشنهاد می شود والگ شما، زمانی بین 1 تا 5 دقیقه داشته باشد.

محتوای والگ

خالقیت و نوآوری

توجــه بــه مفاهیــم و موضوعــات 
ارزشــی و اخالقــی

بــه  توجــه  و  فیلم بـــــــــــــــــــــرداری 
کادربنــدی

اجرا و روایت جذاب و روان

تدوین

صداگذاری و موسیقی 

ایده

طراحی پس زمینه و یا دکور

قابلیت جذب مخاطب

پرداخت دقیق به موضوع 

تعلیــق مناســــــــــــب و جــذاب و 
ــودن ــع ب بدی

انتخــاب تیتــر مناســب و دارای 
تعلیــق

ی شاخص های داور

ll

ll

l
l

l

ll

l

l
l

l
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ی: قواننی عمومی بخش های جانݠٮݓ
تکمیــل  را  شــده  خواســته  اطالعــات  بایــد  حتمــا   ، اثــر آپلــود  زمــان  در 
نماییــد و منتظــر دریافــت پیــام »اثــر شــما بــا موفقیــت بارگــذاری گردیــد« 

باشــید.

تصمیــم گیــری در مــورد نــکات پیــش بینــی نشــده بــه عهــده مســئولین 
جشــنواره مــی باشــد.

صــورت  در  را  ارســالی  ثــار  آ تمامــی  کــه  دارد  اجــازه  مدرســه  جشــنواره 
ــا  صالحدیــد، مــورد اســتفاده خــود قــرار دهــد و منتشــر نمایــد. )البتــه ب

) ذکــر نــام صاحــب اثــر

، قابــل تمدیــد نیســت. مســئولین جشــنواره، بــه طــور  ثــار زمــان ارســال آ
ثــار دریافتــی پــس از مهلــت اعــالم شــده را نمــی پذیرنــد و داوری  قطــع، آ

نخواهنــد کــرد.

l

l

l

l

                                                               مقررات اختصایص بخش فیلمنامݠݠه نویسی

در ایــن بخــش می توانیــد فیلم نامــه ای بصــورت جداگانــه بنویســید و آن را 
ارســال نماییــد. فیلم نامــه شــما الزم نیســت کامــال حرفــه ای باشــد، امــا بایــد 
ح داســتانی، دیالوگ هــا و توصیــف حــرکات و احســاس بازیگــران و  شــامل طــر

یــا در کمتریــن حالــت، روایــت یــک داســتان باشــد.
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ایده

بودن)رعایــت  تمیــز  و  مرتــب 
بخــش( ایــن  مقــررات 

رعایت مقررات ارسال

و  ارزشــی  مفاهیــم  بــه  توجــه 
قــی  خال ا

ایــراد  و  امالیــی  غلــط  بــدون 
اجتنــاب قابــل  نگارشــی 

خالقیت

پــردازی  داســتان  و  نوگرایــی 
ی قــو

ی شاخص های داور

ll

ll

l
l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

متــن فیلم نامــه فارســی باشــد و کلمــات انگلیســی یــا تلفــظ کلمات غیر فارســی، 
ج شــود. »مثــال: متیــو)Matthew( دیــروز  در پرانتــزی جلــوی کلمــه بــه التیــن در
پــرده ضریــع  آیــُوری)Ivory( دیــده شــد.« »مثــال2: روی اســتخوان،  پــارک  در 

)Zari›e( قــرار دارد.«

فیلم نامــه خــود را در قالــب فایــل word و بــا فرمــت doc. یــا docx. ارســال 
نماییــد.

صفحــه ابتدایــی فیلمنامــه، بایــد شــامل عنــوان، نــام عوامــل ســازنده فیلــم 
)اگــر فقــط فیلمنامــه نوشــته ایــد، تنهــا نــام خودتــان کافیســت(، فصــل و ســال 

نوشــته شــدن فیلمنامــه باشــد.

فیلمنامه از صفحه دوم آغاز می شود.

فونــت اســتفاده شــده B Nazanin و انــدازه ی فونــت بــرای تیتــر هــا 14 و Bold  و 
بــرای متــن 12 و معمولــی باشــد.

غلط امالیی، غلط نگارشی و ویرایشی نداشته باشد.

نوشته ها راست چین شده و مرتب باشند.

رعایــت شــئونات اســالمی در متــن و موضــوع داســتان و فیلمنامــه الزامــی 
اســت.
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                                               مقررات اختصایص بخش  اقالم تبلیغاتی

ایــن بخــش شــامل عکــس فیلــم، تیــزر و پوســتر فیلــم ســاخته شــده اســت. 
پیشــنهاد می شــود شــرکت کنندگان بخش داســتانی و مســتند و انیمیشــن 
بــه ایــن بخــش توجــه ویــژه  تــری داشــته باشــند. می توانیــد در حیــن کار از 
کار خــود، جلســات هماهنگــی، جلســه های فیلمبــرداری و… عکــس  رونــد 
بگیریــد. همچنیــن می توانیــد بــرای فیلــم خــود پوســتر طراحــی کنیــد و در آخــر 
)Trailer( هایــی کــه از فیلم هــای  تیــزر تبلیغــی بســازید. )ماننــد تیــزر و تریلــر

ســینمایی مختلــف دیده ایــم.(
اقــالم تبلیغاتــی تنهــا در صورتــی پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه مرتبــط بــا فیلمــی 

باشــد کــه در بخــش هــای اصلــی جشــنواره امســال ارســال شــده اســت .

l

l

l

l

l

l

: مقررات بخش تیزر

تیــزر فیلــم شــما بایــد بیــن 20 تــا 58 ثانیــه باشــد. در تیــزر عنــوان فیلــم بایــد 
شــود. آورده 

مقررات بخش عکس:

تعــداد بــاالی عکس هــای فیلــم لزومــا نشــانه بهتــر بــودن نیســت. ســعی کنیــد 
تعــداد را معقــول و عکس هــا را گلچیــن کنیــد.

عکس ها را به صورت جدا جدا برای ما بفرستید.

: مقررات بخش پوستر

پوســتر در ســایز A3 طراحــی شــود و فایــل نهایــی آن بــا فرمــت Tiff. یــا JPG. یــا 
JPEG. ارســال گــردد.

ج شود. عنوان اثر و نام عوامل سازنده اثر حتما روی پوستر در

در طراحــی پوســتر حتمــا از زبــان فارســی اســتفاده شــود )از زبــان هــای دیگــر 
ــد( ــب باش ــی غال ــان فارس ــا زب ــد، منته ــتفاده کنی ــد اس ــی توانی ــم م ه

n

n

n
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خالقیت

هماهنگی تیزر و فیلم

هماهنـــــــــــــــــــــگی فضــای تیــزر و 
فضــای فیلــم

جذابیت

تنوع عکس های پشت صحنه

خالقیت در انتخاب عکس

زیبایی بصری پوستر

رعایت سایز پوستر

رعایت مقررات ارسال

توجـــــــــــه بــه مفاهیــم ارزشــی و 
اخالقــی

ی شاخص های داور

ll

ll

l

l

l

l
l

l
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سواالت متداول
آیا می تونیم در همه بخش های جشنواره شرکت کنیم؟

بلــه شــما می تونیــد در تمــام بخش هــا، هــر تعــداد اثــر کــه مــی خواهیــد شــرکت 
بدین.

آیا می توانم با دوستان یک مدرسه دیگر  هم فیلم بسازیم؟
بلــه. ایــن جشــنواره دانــش آموزیــه. مهــم اینــه کــه عوامــل فیلــم، دانــش آمــوز 

باشــن. از اول ابتدایــی تــا آخــر دوازدهــم!

آخرش چی میشه. جایزه و تمام، یا...؟!
نــه دیگــه! مــا یــه ســری جوایــز نقــدی و غیرنقــدی ویــژه بــرای برگزیــدگان نهایــی 
جشــنواره مــی گذاریــم کــه اصلــی ترینــش، عضویــت در باشــگاه مدرســه و 
اســتفاده از تســهیالت آموزشــی و کارگاهــی هســتش کــه توســط مراکــز اصلــی 

هنــری کشــور بــه برگزیــدگان ارائــه مــی شــه کــه بــه موقعــش مــی فهمیــد!

بایــد  چیــکار  نــداده،  درس  بهمــون  ســازی  فیلــم  عزیزمــون،  معلــم  کــه  مــا 
؟ بکنیــم

بــا خیــال راحــت بــه ســایت madresefestival.ir میــری و در بخــش آمــوزش، 
رو  خــودت  اطالعــات  مــوردی  چــه  در  داری  دوســت  کــه  کنــی  مــی  انتخــاب 

افزایــش بــدی.

از کی می تونیم فیلم هامون رو آپلود کنیم؟
ــا رفتــن بــه ســایت جشــنواره فیلــم هــات رو آپلــود  از همیــن االن مــی تونــی ب

کنــی.

سواالت دیگه ای که داریم رو چه جوری بپرسیم؟
بــه ســایت جشــنواره ســر بزنیــد )www.madresefestival.ir( و در بخــش 

»تمــاس بــا مــا« ســواالتتون رو حتمــا بپرســید.
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شما می توانید:

برای مشاهده اخبار این رویداد بزرگ

برای مشاهده فیلم های برتر دوره های قبل

برای مشاهده فیلم های برتر جشنواره های داخلی و خارجی

برای مشاهده آموزش های سینمایی در انواع بخش های:

نویسندگی، بازیگری، کارگردانی، فیلم برداری، تدوین، انیمیشن

برای کسب اطالعات بیشتر از دوره های اول تا ششم جشنواره

برای ارتباط با مسئولین و پرسش و پاسخ بیشتر

برای آشنایی با جشنواره مدرسه و عضویت در آن

و...

به سایت جشنواره مراجعه کنید.

آدرس سایت جشنواره:
M a d r e s e F e s t i v a l . i r
همچنیــن شــما می توانیــد مــا را در شــبکه هــای اجتماعــی بــا آدرس زیــر دنبــال 

کنید: 
@ m a d r e s e f i l m f e s t i v a l
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