
 المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویی امیدفراخوان یازدهمین جشنواره بین

  
  

المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویی امید با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای جوان حوزه فیلم یازدهمین جشنواره بین

فناوری و با حمایت ستاد مبارزه با مواد مخدر در  کوتاه و عکس به همت معاونت فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و

 .شودتهران برگزار می

 موضوعات جشنواره

  
 :شودنامه و عکس و با موضوعات زیر برگزار میهای فیلم کوتاه، فیلمیازدهمین جشنواره امید در قالب

 موضوع آزاد .۱

 .کنندگان استانتخاب موضوع در این بخش، آزاد و در اختیار شرکت

 موضوع ویژه .۲

 های اجتماعی و اعتیادآسیب ۲-۱

 گردشگری و توسعه پایدار ۲-۲

 تهران؛ پایتخت ایران ۲-۳

 های جشنوارهبخش

  
 :های زیر برگزار خواهد شدیازدهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس امید، در بخش

 الف. فیلم کوتاه

  
 .شوندتجربی و پویانمایی پذیرفته میهای داستانی، مستند، در این بخش، آثار در قالب فیلم

 مقررات بخش فیلم کوتاه

 .دقیقه باشد ۳۰ها نباید بیشتر از مدت زمان فیلم .۱

 (.ساخته شده باشند ۱۳۹۸ها باید بعد از آذر سال از تولید فیلم نگذشته باشد. )فیلم ۲بیش از  .۲

 .محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی وجود ندارد .۳



f نام جشنواره به نشانیدر جایی بارگذاری شده و لینک آن در فرم ثبت ها ابتدا بایدفیلم .4 est i val omi d.i r  

 .درج گردد

 :های قابل قبول جشنواره به شرح زیر استفرمت .5

H.264 MP4 1080p  یا H.264 MOV 1080p 

نام ثبتحداقل یک و حداکثر شش قطعه عکس صحنه )نمای فیلم(، پوستر فیلم و عکس کارگردان در هنگام  .6

 .بایست در سایت جشنواره بارگذاری شودمی

ارائه مستندات در خصوص دانشجو بودن صاحب اثر )گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی با تاریخ، صفحه  .7

 .و یا فارغ التحصیلی وی در هنگام ثبت نام ضروری است( …انتخاب واحد و

 نامهب. بخش فیلم

  
های نویسی و حمایت از تولید فیلمنامهنامهمنظور کشف استعدادهای جوان در زمینه فیلم نویسی بهبخش مسابقه فیلمنامه

 .شودبرتر برگزار می

 نامهمقررات بخش فیلم

 .نام شودنامه باید به شکل آنالین ثبتهر فیلم .۱

pdf ها باید به صورت کامل با هر دو فرمتنامهفیلم .۲  .در هنگام ثبت اثر بارگذاری شود word و 

 .های ارسالی نباید فیلمی تولید شده باشداز فیلمنامه .۳

 .نامه آورده شوددر صفحه اول فیلم A4 نامه در حداکثر یک صفحهالزم است خالصه فیلم .4

 .صفحه باشد ۳۰فیلمنامه می تواند حداکثر تا  .5

 .نامه ذکر شودهای اقتباسی، منبع اقتباس در صفحه اول فیلمالزم است در فیلمنامه .6

 .ی عکس نویسنده فیلمنامه در زمان ثبت نام ضروری استبارگذار .7

ارائه مستندات در خصوص دانشجو بودن صاحب اثر )گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی با تاریخ، صفحه  .۸

 .و یا فارغ التحصیلی در هنگام ثبت نام ضروری است( …انتخاب واحد و

 ج. بخش عکس

  
عکس از طریق توانند آثار خود را در قالب تکهای جشنواره میدانشجویان متقاضی شرکت در بخش عکس با توجه به بخش

تک عکس به  ۱۰های ویژه و آزاد، حداکثر تا تواند در هر یک از بخشکننده میسایت جشنواره ارسال نمایند. هر شرکت

 .دبیرخانه ارسال کند

 هاکستذکر مهم درباره ویرایش ع



شامل هر دو زمینه عکاسی مستند اجتماعی و عکاسی هنری باشد. عکاسانی که با  تواندرویکرد عکاسان در این جشنواره می

 شدنها که منجر به گرافیکیکنند باید از هرگونه دستکاری در عکسرویکرد مستند اجتماعی آثار خود را تولید و ارسال می

جایی عناصر عکس یا حذف سازی، مونتاژ و کوالژ، جابهواقعیت به هر صورت، عکس و حذف بُعد عکس شود یا دخالت در

های مستند اجتماعی تنظیم نور،کنترل رنگ، افزایش یا کاهش کنتراست، کاهش یا عناصر تصویر خودداری کنند. در عکس

که وجه اسنادی اثر را برهم نزند. افزایش کالریتی، افزایش یا کاهش گرین و شارپنس و کراپ کردن تنها تا جایی مجاز است 

 .های با رویکرد هنری در ارائه هرگونه تمهیدی آزاد هستندعکس

 د.بخش عکس فیلم

  
توانند حداقل یک و حداکثر شش فریم عکس صحنه )نمای فیلم( دانشجویان متقاضی شرکت در بخش رقابتی عکس فیلم، می

برتر در این بخش به صورت تک فریم داوری خواهد شد. صاحبان آثار متقاضی به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. عکس فیلم 

 .توانند در این بخش رقابتی شرکت نمایندنام فیلم مربوطه مینام و یا عدم ثبتاین بخش فارغ از ثبت

توانند با می نام فیلم، تمایل به شرکت در بخش رقابتی عکس فیلم داشته باشند،تذکر مهم: دانشجویانی که در زمان ثبت

ها در قالب بخش رقابتی عکس فیلم تمایل به داوری عکس»بارگذاری حداکثر شش فریم از فیلم خود و عالمت زدن گزینه 

نامه ها به صورت جداگانه نیست. بدیهی است ارائه رضایتدر این بخش شرکت نمایند و نیازی به بارگذاری مجدد عکس« دارم

 .در صورت انتخاب اثر برای شرکت در مراحل بعدی، ضروری استعکاس و مستندات دانشجویی وی 

 مقررات شرکت در بخش تک عکس و عکس فیلم

 کنندگان برای شرکت در جشنواره باید ابتدا در سایت رسمی جشنواره به نشانیتمامی شرکت .۱

f est i val omi d.i r ور خود را برای مراحل نام، نام کاربری و رمز عبنام اولیه را انجام دهند و در پایان ثبتثبت 

 .بعدی جشنواره نزد خود نگه دارند

 .اثر و در بخش عکس فیلم تا شش اثر را به دبیرخانه ارسال کند ۱۰تواند در بخش تک عکس تا کننده میهر شرکت .۲

ارائه مستندات در خصوص دانشجو بودن صاحب اثر )گواهی اشتغال به تحصیل، کارت دانشجویی با تاریخ، صفحه  .۳

 .و یا فارغ التحصیلی در هنگام ثبت نام ضروری است( …انتخاب واحد و

 .بارگذاری تصویر پرسنلی عکاس در زمان ثبت نام ضروری است .4

 توانند رنگی یا سیاه و سفید بوده و با هر قالبی ثبت شده باشند؛ امّا در نهایت باید به صورت یک فایلآثار ارسالی می .5

J peg  های افقیپیکسل باشد )در عکس ۱6۰۰حداقلکه اندازه ضلع بزرگ آن Wi dt h=1600 های و در عکس

Heiعمودی ght ها را پیش مگابایت بیشتر باشد. )لطفًا اندازه و حجم عکس 5حجم فایل ارسالی نباید از  ( 1600=

مواجه ها شرایط الزم را نداشته باشند، در هنگام بارگذاری با مشکل از ارسال کنترل کنید. در صورتی که عکس

 (.خواهید شد



ای از قبیل عنوان عکس، نام اطالعاتی از قبیل عنوان عکس و نام عکاس به داورها ارائه نخواهد شد. هیچ نوشته .6

های توضیحی و توصیفی مربوط ها و بیانیهها بیاید، متنعکاس یا توضیح نباید به صورت واترمارک در داخل عکس

 .ارسال گردد word ا و فایلها نیز به صورت مجزعکسبه بخش مجموعه

 .ها تغییراتی اعمال کننددید و در صورت لزوم در تعداد و ترتیب مجموعه عکسداوران حق دارند بنا به صالح .7

 .های قبلی این جشنواره شرکت کرده باشندآثار ارسالی نباید در دوره .۸

کننده موظف است شوند، شرکت در صورتی که در مراحل داوری داوران در خصوص استناد و مالکیت اثری مردد .۹

شود. مستندات خود را جهت بررسی به دبیرخانه جشنواره ارسال کند. در غیر این صورت از فرآیند داوری حذف می

یا عکس قبل و بعد از اثر یا فایل  (RAW) شده در دبیرخانه جشنواره شامل ارائه فایل خام اثرمستندات پذیرفته

 .مراه خواهد بودهای تلفن هشده برای عکسثبت

شود و مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته میشرکت .۱۰

 .اثر از عهده جشنواره خارج است

دید ها و فضاهای مختلف بنا به تصمیم و صالحبرگزار کننده جشنواره می تواند آثار را با ذکر نام صاحب اثر در قالب .۱۱

 .انه مورد استفاده قرار دهددبیرخ

 .ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره است .۱۲

  

 مقررات عمومی

  

 آموختگانی که بیش از دو سال از اتمام های کشور در این جشنواره مجاز است. دانشدانشجویان دانشگاه شرکت همه

 .توانند در این جشنواره شرکت کنندبه بعد(، نیز می ۹۸آموختگان از تاریخ آذر شان نگذشته باشد )دانشتحصیل

 کنندگان با مراجعه پذیر است؛ بنابراین الزم است درخواستثبت نام در جشنواره تنها از طریق سایت جشنواره امکان

f به سایت est i val omi d.i r  .فرم تقاضای شرکت در جشنواره را تکمیل کنند 

  آثار وجود نداردامکان تغییر، اصالح و یا ارسال مجدد. 

 شوندآثاری که استانداردهای فنی و نمایشی طبق این فراخوان را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می. 

 کردن آن وجود نداردپس از راهیابی اثر به جشنواره امکان خارج. 

 ی از مفاد آن و تغییر نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده یا ابهامات ناشبینیاخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش

 .در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است

 کند. در صورت اثبات خالف آن در هر مرحله، اثر ارسالی کننده اثر را صاحب اثر تلقی میدبیرخانه جشنواره، ارسال

 .کننده خواهد بودحذف شده و مسئولیت حقوقی آن نیز متوجه ارسال

  رسانی در اختیار صداوسیما های مختلف جشنواره را به منظور اطالعقه از آثار بخشدقی ۳دبیرخانه مجاز است حداکثر

 .های اجتماعی منتشر کندقرار داده و یا در شبکه

 تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای قبول مقررات اعالم شده است. 



  

 :شمار جشنوارهگاه

  

 ۱4۰۰بهمن ماه  ۳۰نام و بارگذاری آثار در سایت جشنواره: آخرین مهلت ثبت 

  :۱4۰۱اردیبهشت ماه  ۲۸تا  ۲6زمان برگزاری جشنواره 

  

 :اطالعات جشنواره

  
Fest : نامآدرس سامانه ثبت i val omi d.i r 

 ۰۹۲۲64۹۲۲7۱اپ: شماره واتس

hiایمیل جشنواره @f est i val omi d.i r : 

f :اینستاگرام est i val omi d@ 
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