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 اهداف: 

های پژوهشی انجمن سینمای جوانان ایران و با فعالیت در ادامه «چهارمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران»

د. تجارب گذشته نشان داده شوفیلم کوتاه، برگزار می  فعال در حوزهسازانِهدف تولید محتوای تخصصی برای فیلم

ت که تواند مفید فایده باشد، امکان استخراج نتایجی اسپژوهش فیلم کوتاه آنچه بیش از همه می که در حوزهاست 

 چهارم با هدف جستجویهمایش ؛ بنابراین تولید )از ایده تا اجرا( باشدارتقاء کیفی  بتواند چراغ راهی در پروسه

گویی در قالب ژانر، که از طریق پیوند گری و قصهیابی به ابزارها و ساختارهای متفاوت روایتکارهای نوین برای دستراه

 شود.آید، اجرا میهای دیگر پدید میفیلم کوتاه با حوزه

 

 «ژانر در فیلم کوتاه» موضوع اصلی همایش:

چهارمین  شوند.ژانر محدود و مشخص تولید میچند  زیر مجموعههای کوتاه و بلند سینمای ما در فیلمبیشتر  امروزه

بینی های پیشهمایش مطالعات فیلم کوتاه تهران با پیروی از رویکرد کالن انجمن سینمای جوانان ایران در برنامه

برای تولید  ایرویداد به گنجینه و امیدوار است خروجی این کردهرا انتخاب  «ژانر در فیلم کوتاه»موضوع خود،  شده

 سازان این حوزه تبدیل شود.فیلم کوتاه توسط فیلم

 

 های اصلی: پرسش

 شود؟میهایی مواجه ها یا محدودیتفیلم کوتاه در پیوند با ژانر با چه گشایش  -

 اند، چیست؟ترین ژانرهای موجودی که در فیلم کوتاه پا گرفتهمهم -

 های جدیدی پیدا کند؟تواند امکانات و گشایشکوتاه میای یا دورگه، فیلم رشتهدر کدام ژانرهای میان -

 برد، یا امکان دارد بهره ببرد؟فیلم کوتاه ایرانی انحصارا از کدام امکانات ژنریک بهره می -

 

 محورهای همایش: 
و در قرن  نظریه ژانر در دنیای متحول امروز )کارکردهای ژانر، نظریه ژانر و تحوالت آن در اواخر قرن بیستم -1

ی جمعی، های ژانر، ژانر و حافظهساز، استعارهلف، نسبت ژانر و دنیای شخصی فیلمضر در برابر نظریه مؤحا

 های کوتاه ایرانی و ...(ژانر در فیلم

 مطالعه ژانرهای شکل گرفته در فیلم کوتاه ایران و جهان -2

 های ژانر)های( بومی شده در فیلم کوتاه ایران و جهانمطالعه مؤلفه -3

 های فیلم کوتاه با تلفیق ژانرهاامکانات و گشایشمطالعه  -4

 هاهای ژانر در فیلم کوتاه از طریق تلفیق با رسانهمطالعه امکانات و گشایش -5

 نقش ژانر و مخاطب در تولید و اقتصاد فیلم کوتاه -6

 ژانرهای فیلم کوتاه و فضای مجازی -7



 

 ها:بخش
 پذیرش مقاله خواهد داشت: های زیرفیلم کوتاه تهران در بخش مطالعات چهارمین همایش

 اعالم شده از سوی دبیرخانه نامهنویسندگان بوده و مطابق با شیوه )که حاصل پژوهش نویسنده/ مقاالت پژوهشی -1

عنوان راهنما بهمراه با درج نام استاد ها هنامهد مستخرج از پایاننتواناین مقاالت می. همایش به نگارش درآمده باشد(

 دوم باشد.  نویسنده

  .جستارهای آزاد -2

 .ترجمه )مترجم باید در این بخش اصل مقاله را نیز ضمیمه ترجمه خود نماید( -3

 د.نای منتشر شده و یا در کنفرانسی ارائه شده باشمقاالت نباید پیش از این در نشریه یک ازتوجه: هیچ

 

 داوری و جوایز 
ها تعدادی جهت ارائه در و از میان آن علمی همایش، بررسی و داوری خواهد شد شده توسط کمیتهی مقاالت دریافت کلیه

 همچنین  شوند؛صحن همایش انتخاب می

 مقاالت پژوهشی(، جوایزی تعلق خواهد گرفت: بخش منتخب )از به سه مقاله -1

   میلیون تومان. 5: مقاله سومو   میلیون تومان 7: مقاله دوم - میلیون تومان 10: مقاله اول

 ای تعلق خواهد گرفت:به یک مقاله منتخب )از بخش جستارهای آزاد(، جایزه -2

 میلیون تومان 5: برتر جستار

 ای تعلق خواهد گرفت:به یک مقاله منتخب )از بخش ترجمه( جایزه -3

 میلیون تومان 5: برتر ترجمه

 

 شمار همایش:گاه

 
 1400اسفند  7 شنبه اعالم فراخوان:

 1401اردیبهشت  31 شنبه :مقاالت ارسال چکیدهآخرین مهلت 

 1401 خرداد 21 شنبهاعالم چکیده مقاالت پذیرش شده: 

 1401مهر  30شنبه  آخرین مهلت ارسال مقاالت کامل:

 1401آبان  28شنبه اعالم مقاالت پذیرش شده برای ارائه: 

 1401آذر  26شنبه زمان برگزاری همایش: 
 

 

 : کلیدی نکات
 .شرکت در همایش بر اساس سه بخش اعالم شده امکان پذیر است 

 های ی دوم )پس از تایید چکیده مقاالت توسط هیئت داوران( فیلمانجمن سینمای جوانان ایران آمادگی دارد در مرحله

 قرار دهد.  کوتاه سینمای جوان که مورد نیاز پژوهشگران است را در محل انجمن برای تماشا در اختیار ایشان



 نامه نگارش مقاالت در سایت را به طور کامل مطالعه فرمایید )چنانچه لطفا قبل از ارسال آثار )چکیده و ...( شیوه

 ها به داوران ندارد(ی آنی تعریف شده نباشند، دبیرخانه همایش مسئولیتی برای ارائهنامهمقاالت مطابق با شیوه

 گیرد:یر صورت مینام در همایش از طریق مراحل زثبت 

  festival.iycs.irمراجعه به آدرس اینترنتی  -1

 ها ، ثبت نام در جشنوارهورود به قسمت جشنواره -2

 انتخاب چهارمین همایش مطالعات فیلم کوتاه تهران -3

  تکمیل فرم تقاضای شرکت در همایش -4

 کامل  یآپلود چکیده و یا مقاله  -5

 )توجه: هر اثر باید به صورت جداگانه در سایت ثبت شود( . 

 نویسنده است. ده در همایش بر عهدهارائه ش های حقوقی مرتبط با مقالهکلیه مسؤولیت 

 

 اطالعات بیشتر و تماس با دبیرخانۀ همایش: 
 festival.iycs.irسایت: 

 ۸60۸7603تلفن: 

 TISFConf@gmail.comایمیل: 

 


