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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
  1389/9/28                                                                                                    

» هشــتمین جشــنواره فیلــم کوتــاه دانــش آمــوزی مدرســه« بــا هــدف انگیــزه  دهــی بــه 
ــه  ــب و خالقان ــوای مناس ــد محت ــت تولی ، در جه ــر ــتعد هن ــد و مس ــوزان هنرمن ــش آم دان
هنــری، در قالــب فیلــم کوتــاه »داســتانی«، »انیمیشــن«، »مســتند«، »علمــی و آموزشــی«، 
»نماهنــگ«، »تیــزر تبلیغاتــی« متناســب بــا فرهنگــی ملــی و اســالمی و نیــز حضــور موثــر در 
آمــوزش هنــری دانــش آمــوزان، بــا هــدف ارتقــای کیفیــت تولیــدات هنــری، الگوســازی بــرای 
تمــام مجموعه هــای فعــال هنــری، شــناخت و هدایــت هنرمنــدان مســتعد آینده کشــور و 

پــرورش اســتعدادها توســط مجامــع اصلــی هنــر متعهــد برگــزار خواهــد شــد.

اعالم فراخوان: 7 اسفند ماه 1400
: 31 تیرماه 1401 ثار آخرین مهلت ارسال آ

آغاز داوری: مرداد ماه 1401
آغاز داوری مردمی: مهرماه 1401

اکران فیلم های برگزیده این دوره: آبان ماه 1401
اختتامیه جشنواره: آبان ماه 1401

جشنواره هشتم در سه بخش بخش هنری، علمی آموزشی و جانبی برگزار خواهد شد:

مراحل اجرایی و برنامهݠݠ زمان بندی جشنوارهݠ:
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nnn بخش های هنری:
داستانی

انیمیشن
مستند

نماهنگ
تیزر تبلیغاتی

بخش علمی و آموزشی:
 آزمایش علمی

فیلم آموزشی

بخش های جانبی:
فیلم نامه

طراحی کاراکتر انیمیشن
موسیقی فیلم و 

نماهنگ
اقالم تبلیغاتی فیلم 

)پوستر - عکس پشت 
) صحنه - تیزر
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کلیــه فیلم هــای ارســالی بــه دبیرخانــه جشــنواره بایــد از تاریــخ 15 شــهریور  1400 بــه بعــد 
ســاخته شــده باشــند. فیلــم هایــی کــه در ادوار پیشــین جشــنواره شــرکت کرده انــد از 

داوری حــذف خواهنــد شــد.
ــع  ــود. )مقط ــزار می ش ــک برگ ــه تفکی ــی و ب ــع تحصیل ــی مقاط ــنواره در تمام داوری جش
ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی  ابتدایــی، متوســطه اول، متوســطه دوم، هنرســتان و آ

بزرگســاالن(
بایــد   ) تدوین گــر و  فیلم بــردار  نویســنده،  کارگــردان،  )شــامل  فیلــم  اصلــی  عوامــل 
دانــش آمــوز باشــند. چنانچــه اثــری یــک یــا چنــد تــن از عوامــل اصلــی آن دانــش آمــوز 
ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی  نباشــند و بــاالی 18 ســال ســن داشــته باشــند، در بخــش آ
بزرگســال جشــنواره بــه رقابــت خواهــد پرداخــت و چنانچــه در هــر مرحله از جشــنواره، 
بــرای کمیتــه علمــی جشــنواره محــرز شــود کــه اثــری بــه خاطــر دخالــت افــراد غیــر دانش 
، تالیــف دانــش آمــوزی نــدارد، از بخــش مســابقه جشــنواره  آمــوز در فرآینــد ســاخت اثــر

حــذف خواهــد شــد.

: ع ویژه ستاد امر به معروف و نهی از منکر  موضو
 در مقطع ابتدایی: انتقاد و انتقاد پذیری

 در مقطع دبیرستان دوره اول: نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر

در مقطع دبیرستان دوره دوم وهنرستان: مسئولیت پذیری اجتماعی و امر به 

معروف و نهی از منکر

ع جشنواره: موضو

مقررات عمومی شرکت در هشتمین دوره 
جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه:
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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 دانش آموز و باالی 18 ســال ســن داشــته باشــند، 
ایــن اثــر از بخــش مســابقه جشــنواره حذف خواهد شــد.

، کارگــردان اثــر موظــف اســت بنــا بــر   بــرای صحــت ســنجی تالیــف دانــش آمــوزی اثــر
درخواســت کمیتــه علمــی در هــر مرحلــه ای از جشــنواره، نســبت بــه ارائــه تصاویــر 
پشــت صحنــه و تصاویــر خــام فیلــم بــه شــکلی کــه نقــش دانش آمــوز در آن مشــخص 

باشــد، اقــدام کنــد.
اثــر  این صــورت  غیــر  در  کنــد.  ارســال  جشــنواره  بــه  را  اثــر  می توانــد  کارگــردان  تنهــا 

شــد. نخواهــد  پذیرفتــه 
از  ( باشــند  کــه فاقــد اســتاندارد فنــی پخــش )کیفیــت صــدا و تصویــر فیلم هایــی 

می شــوند. حــذف  جشــنواره 
بــرای  جشــنواره  از  خــروج  امــکان  مســــابقه،  بخــش  در  فیلــم  پذیــرش  صــورت  در 

نمی باشــد. میســر  فیلم ســازان، 
ثار ارسالی وجود ندارد. محدودیتی در تعداد آ

ثــار بایــد تیتــراژی بــه زبــان فارســی داشــته باشــند کــه شــامل نــام فیلــم، نــام   همــه ی آ
کارگــردان ، نــام عوامــل بــه تفکیــک و ســال تولیــد اثــر اســت.

فیلم های ارسالی در هیچ یک از محورها نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد.
امــا در صــورت  بــود  اثــر خواهــد  کننــده  ارســال  بــر عهــده ی  اولیــه محــور  انتخــاب 

ســازد. منتقــل  مربوطــه  محــور  بــه  را  آن  دارد  اجــازه  دبیرخانــه  مغایــرت، 
ثــار شــرکت کننــدگان صرفــا از طریــق وب ســایت جشــنواره دریافــت می شــود و  کلیــه آ
ثــار از طریــق ارســال بــه فضــای مجازی جشــنواره و یا ارســال دی  دبیرخانــه از پذیرفتــن آ

وی دی بــه دبیرخانــه معــذور اســت.
جشــنواره،  بــه  فیلــم  ارســال  بــا  توزیــع،  زنجیــره  بــه  ســازندگان  اتصــال  منظــور  بــه 
را  اجــازه  و  اختیــار  ایــن  جشــنواره  بــه  ایشــان  قانونــی  نماینــده  یــا  اثــر  تهیه کننــده 
می دهــد کــه فیلم هــای ارســالی ایشــان بــه منظــور اکــران عمومــی، ارســال بــرای دیگــر 
جشــنواره های 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.(
ســازنده اثــر متعهــد اســت در صورتــی کــه دبیرخانــه جشــنواره اطالعــات بیشــتر از جمله 
تصویــر شناســنامه، کارت ملــی، تصاویــر خــام ضبــط شــده و تدویــن نشــده فیلــم و… را 
ثــار ارســالی نیــاز داشــته باشــد، در اختیــار جشــنواره قراردهد. بــه منظــور راســتی آزمایــی آ
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ــام  ــا ابه ــده ی ــی نش ــررات پیش بین ــه در مق ــه ای ک ــر نکت ــاره ه ــی درب ــم نهای ــذ تصمی اخ
ــود. ــد ب ــنواره خواه ــه جش ــا دبیرخان ــاد آن، ب ــی از مف ناش

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

نیــز آزاد می باشــد.
عنــوان یــا اســم اثــر بایــد بــه زبــان فارســی باشــد. امــا ترجمــه آن بــه زبان هــای دیگــر 

ایــرادی نــدارد.
ثــار ســاخته شــده بــا کلیــه فرمت هــای ویدئویــی قابــل قبــول اســت. )بــرای راحتــی  آ

، فرمــت MP4 پیشــنهاد مــی  شــود.( ثــار شــما جهــت آپلــود و ارســال آ
ثــار ارســالی مــی بایســت تــا پایــان روز 31ام تیرمــاه 1401 در ســایت جشــنواره فیلــم کوتاه  آ
دانــش آمــوزی مدرســه بــه آدرس www.madresefestival.ir ثبــت و بارگذاری شــوند.

در زمــان بارگــذاری فیلــم، حتمــا بایــد اطالعــات خواســته شــده تکمیــل شــود و پیــام 
»فیلــم شــما بــا موفقیــت آپلــود شــد« نشــان داده شــود.

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

و تصاویــر الزامــی اســت.
ثــار ارســالی را در صــورت صالح دیــد،  دبیرخانــه جشــنواره مدرســه اجــازه دارد، تمامــی آ
بــه منظــور ترویــج هنــر در جامعــه در فضاهــای مختلــف منتشــر نماید. تاکیــد می گردد 
 ) ثــار )دانــش آمــوزان ســازنده اثــر ، همیشــه بــرای صاحبــان آ ثــار کــه حقــوق معنــوی آ

محفــوظ خواهــد مانــد.
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جوایز جشنواره:

: جایزه ویژه ستاد امر به معروف و نهی از منکر

جوایــز اختصاصــی بــه ارزش معــادل ۲ میلیــون تومــان بــرای 3 نفــر برگزیــده در هــر 
مقطــع

جوایز جشنواره مدرسه:
ثــار انتخــاب شــده از ســوی هیئــت داوران جوایــز زیــر  در هــر محــور بــه بهتریــن آ

ــد؛ ــد ش ــدا خواه اه

)الزم بــه ذکــر اســت کــه جوایــز در 5 مقطــع ابتدایــی، متوســطه اول، متوســطه دوم، 
ثــار تولیــد شــده بــا همراهــی بزرگســال اهــدا خواهدشــد.( هنرســتان و آ

جوایز مقطع ابتدایی:
یده اول: فیلم برگز

یادبــود ویــژه جشــنواره و لــوح تقدیــر بــه همــراه عضویــت در باشــگاه جوانــه هــای 
آموزشــی مدرســه و تســهیالت ویــژه 

یده دوم:  فیلم برگز
و  مدرســه  جوانه هــای  باشــگاه  در  عضویــت  همــراه  بــه  جشــنواره  تقدیــر  لــوح 

آموزشــی ویــژه  تســهیالت 

 

در سایر مقاطع:
یده اول: فیلم برگز

تندیــس جشــنواره بــه همــراه عضویــت در باشــگاه برگزیــدگان جشــنواره و ارســال 
: ح زیــر فیلــم بــه جشــنواره هــای معتبــر خارجــی و تســهیالت آموزشــی و تولیــدی بــه شــر

عناویــن  )در  صداوســیما  ســازمان  خــالق  نوجــوان  دوره هــای  در  آموزشــی  بــورس 
 ۲0 ســقف  تــا  هنرومــا  موسســه  آموزشــی  هــای  دوره  و  رســانه ای(  و  هنــری  ع  متنــو

ریــال میلیــون 
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ح اثــر تــا  حمایــت از تولیــدات هنــری و رســانه ای در صــورت مــورد تاییــد قــرار گرفتــن طــر
ســقف 30 میلیــون ریــال )مادی و زیرســاختی(

 کمــک بــرای اتصــال بــه مجموعــه هــای تخصصــی تولیــدی و حمایتــی بــرای تولیــد 
آینــده اثرهــای 

یده دوم:  فیلم برگز

لــوح تقدیــر جشــنواره بــه همــراه عضویــت در باشــگاه برگزیــدگان جشــنواره و ارســال 
: ح زیــر فیلــم بــه جشــنواره هــای معتبــر خارجــی و تســهیالت آموزشــی و تولیــدی بــه شــر

عناویــن  )در  صداوســیما  ســازمان  خــالق  نوجــوان  دوره هــای  در  آموزشــی  بــورس 
ســقف                                  تــا  هنرومــا  موسســه  آموزشــی  هــای  دوره  و  رســانه ای(  و  هنــری  ع  متنــو

ریــال میلیــون   ۲0

ح اثــر تــا  حمایــت از تولیــدات هنــری و رســانه ای در صــورت مــورد تاییــد قــرار گرفتــن طــر
ســقف 30 میلیــون ریــال )مادی و زیرســاختی(

 کمــک بــرای اتصــال بــه مجموعــه هــای تخصصــی تولیــدی و حمایتــی بــرای تولیــد 
آینــده اثرهــای 

)در هر بخش بنا به نظر هیئت داوران امکان اهدای جوایزی ویژه در هر بخش دارد.(

جوایز 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 برگزیــدگان 
گرفــت. برگزیــدگان  ، مــورد تقدیــر قــرار خواهنــد  آن اســتان و اســتان هــای مجــاور
جوایــز منطقــه ای شــامل بهتریــن فیلــم هــر محــور در هــر یــک از قطب هــا و بهتریــن 

فیلــم هــر اســتان مــی شــود. 

قوانین عمومی جوایز جشنواره:
ــردان،  ــم ) کارگ ــی فیل ــل اصل ــام عوام ــه تم ــر ب ــوح تقدی ــردان و ل ــه کارگ ــا ب ــس تنه تندی
ــت. ــد گرف ــق خواه ــتند، تعل ــوز هس ــش آم ــه دان ( ک ــر ، تدوینگ ــردار ــنده، فیلمب نویس

، پوســتر بــه  ، تیــزر بــه تدوینگــر در بخــش جانبــی، جایــزه فیلمنامــه بــه نویســنده ی اثــر
، موســیقی بــه ســازنده آن، طراحــی کاراکتــر انیمیشــن بــه طــراح و عکــس  طــراح پوســتر

پشــت صحنــه بــه عــکاس تعلــق میگیــرد کــه بایــد دانــش آمــوز باشــند.
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معرفی محورهای جشنواره

»بخش هنری«
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 کامــال خیالــی و یــا 

اقتباســی از یــک اتفــاق واقعــی باشــد.

 انیمیشن:
ح هــا و مدل هــای واقعــی و یــا کامپیوتــری،  انیمیشــن روشــی اســت بــرای عکاســی از طر
یــا حتــی حرکــت عروســک هــا، بــرای ایجــاد حــس حرکــت در یک ســکانس که بــا دوربین 
عکاســی بــه صــورت اســتاپ موشــن یــا ســل انیمیشــن یا فلیــپ بوک یــا دیگــر روش ها 

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

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 موضوعی را به شــیوه ای 

زیبــا و هنــری روایــت می کنــد.

نماهنگ:
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 
، خالقیــت در  بــا توجــه بــه مــدت زمــان کلیــپ شــما محدودیتــی نــدارد. ترتیــب تصاویــر
انتخــاب تصاویــر و یــا تصویربــرداری، کادربنــدی و مــواردی از ایــن دســت و همچنیــن 
کنیــم از  کنــد. پیشــنهاد مــی  موســیقی انتخابــی مــی توانــد اثــر شــما را جــذاب تــر 
موســیقی هــای بــاکالم فاخــر و وزیــن و یــا موســیقی بــی کالم مناســب اســتفاده کنیــد.
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تیزر 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، ویژگی هــای خــاص و ویژه 

آن برنــد مــی توانــد بــه جذابیــت اثــر شــما بیانجامــد.

n

n

n

n

n

»بخش علمی و آموزشی«

»بخش جانبی«

آزمایش های علمی:
فیلــم آزمایــش علمــی، بــه فیلمــی گفتــه مــی شــود که یــک پدیده علمــی را ثبــت می کند 
و توضیــح می دهــد. ایــن اتفــاق مــی توانــد یــک رصــد نجومــی، یــک آزمایــش فیزیکــی یــا 

شــیمیایی، یــک فرآینــد زیســتی و یــا هــر اتفــاق طبیعــی و علمــی دیگــری باشــد.

فیلم آموزشی:
ــی  ــی، مهارت ــی، درس ــوم علم ــک مفه ــه ی ــود ک ــی ش ــه م ــی گفت ــه فیلم ــی ب ــم آموزش فیل
و… را بــه روشــی جــذاب و گویــا، بــه مخاطــب آمــوزش مــی دهــد. ایــن مفهــوم مــی توانــد 
یــک مطلــب درســی، یــک مهــارت فنــی، یــک نرم افــزار کامپیوتــری یــا هــر مفهــوم دیگــری 

باشــد.

فیلمنامه نویسی:
ــال  ــید و آن را ارس ــه بنویس ــورت جداگان ــه ای به ص ــد فیلم نام ــش، می توانی ــن بخ در ای
ح  نماییــد. فیلم نامــه شــما الزم نیســت کامــال حرفــه ای باشــد. امــا بایــد شــامل طــر
داســتانی، دیالوگ هــا و توصیــف حــرکات و احســاس بازیگــران و یــا در کمتریــن حالــت، 

روایــت یــک داســتان باشــد.
مقررات اختصاصی فیلم نامه:

ــی، در  ــر فارس ــات غی ــظ کلم ــا تلف ــی ی ــات انگلیس ــد و کلم ــی باش ــه فارس ــن فیلم نام مت
ج شــود. )مثــال: متیــو)Matthew( دیــروز در پــارک  پرانتــزی جلــوی کلمــه بــه التیــن در

ــد.( ــده ش ــُوری)Ivory( دی آی

l
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)مثال2: روی استخوان، پرده ی ضریع )Zari›e( قرار دارد.(
فیلم نامه خود را در قالب فایل word و با فرمت doc یا docx ارسال نمایید.

صفحــه 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.
فیلمنامه از صفحه دوم آغاز می شود.

فونــت اســتفاده شــده B Nazanin و انــدازه ی فونــت بــرای تیتــر هــا Bold ،14  و بــرای 
ــد. ــی باش ــن 12 ، معمول مت

طراحی کاراکتر انیمیشن:
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.

مقررات اختصاصی طراحی کاراکتر انیمیشن:
ح شــما بایــد بــه صــورت یــک فایل PDF شــامل تصاویر شــخصیت شــما بــه صورتی  طــر
کــه همــه جزئیــات و حــاالت آن مشــخص باشــد، به همــراه تصاویــری از مراحل ســاخت 

و طراحی شــخصیت، بارگزاری شــود.
شــخصیت 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.

موسیقی فیلم و نماهنگ:
در ایــن بخــش، می توانیــد 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.
مقررات اختصاصی موسیقی فیلم و نماهنگ:

موســیقی شــما بایــد در قالــب یــک فایــل موســیقی )wav, m4a ,mp3 و ســایر فرمــت 
هــای رایــج موســیقی( بارگــذاری شــود.

موســیقی هــای تولیــد شــده تنهــا در صورتــی در بخــش مســابقه جشــنواره 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.

l
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بــه 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 فیلم، تیزر و پوســتر فیلم ســاخته شــده اســت. پیشــنهاد 
ــش  ــن بخ ــه ای ــن ب ــتند و انیمیش ــتانی و مس ــش داس ــدگان بخ ــرکت کنن ــود ش می ش
توجــه ویژه  تــری داشــته باشــند. می توانیــد در حیــن کار از رونــد کار خــود، جلســات 
می توانیــد  همچنیــن  بگیریــد.  عکــس  و…  فیلمبــرداری  جلســه های  هماهنگــی، 
بــرای فیلــم خــود پوســتر طراحــی کنیــد و در آخــر تیــزر تبلیغــی بســازید. )ماننــد تیــزر و 

)Trailer( هایــی کــه از فیلم هــای ســینمایی مختلــف دیده ایــم.( تریلــر
اقــالم تبلیغاتــی تنهــا در صورتــی پذیرفتــه خواهنــد شــد کــه مرتبــط بــا فیلمــی باشــد کــه 

در بخــش هــای اصلــی جشــنواره امســال ارســال شــده اســت .
 

: مقررات بخش تیزر
 تیــزر فیلــم شــما بایــد بیــن 20 ثانیــه تــا 3 دقیقــه باشــد. در تیــزر عنــوان فیلــم بایــد آورده 

شود.
 

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

 JPG یــا Tiff پوســتر بایــد در مقطــع عمــودی طراحــی شــود و فایــل نهایــی آن بــا فرمــت
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 هــم مــی 

توانیــد اســتفاده کنیــد، منتهــا زبــان فارســی غالــب باشــد(.
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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 هفتم 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.
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آدرس سایت جشنواره:

M a d r e s e F e s t i v a l . i r

زیــر  آدرس  بــا  اجتماعــی  هــای  شــبکه  در  را  مــا  می توانیــد  شــما  همچنیــن 
کنیــد:  دنبــال 

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


