
 جوان ینمایس یجشنواره منطقه اشصت و پنجمین نامه  نییآ

 سردار جنگل -رشت

 

 ماهآبان 27 یال 24 خیاز تار ،سردارجنگل-رشت–جوان  ینمایس یاجشنواره منطقهشصت و پنجمین 

گلستان، مازندران، استان ) 10 هنرمندان حضور با رشتشهر  ،گیالن روز در استان 4 دتم به 1401 سال

 انجمن توسط و گیالن( کردستانقزوین، البرز، زنجان، اردبیل، خراسان شمالی، آذربایجان شرقی و 

 .شودیبرگزار م گیالنکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان  ادارهو  رانیجوانان ا ینماسی

 

 اهداف جشنواره 

 گاهیجا تیتثب ،یینمایس یاستعدادها یو معرف ییجوان با هدف شناسا ینمایس یامنطقه یهاجشنواره

با رویکرد ایجاد تنوع و تکثر در انواع فیلم کوتاه از  یمهم فرهنگ یهااز مقوله یکیکوتاه به عنوان  لمیف

طریق تاکید بر ژانرهای سینمایی برگزار می گردد. در این دوره از جشنواره توجه به سینمای بومی و 

 داوری خواهند بود.فیلمهای ژنریک در الویت انتخاب و 

 

 جشنواره یهابخش

 .شودیو عکس برگزار م لمنامهیکوتاه، ف لمفیدر سه بخش  جشنواره

 : لمیف بخش

 است. یجنب و بخش مسابقه دو شامل

 : بخش مسابقهالف

اهداف و موضوعات جشنواره، در  یدر راستا یدیجشنواره است. همه آثار تول یمسابقه بخش رقابت بخش

 .ابندیبخش حضور  نیدر ا توانندیم ییانمایو پو گراهمستند، تجرب ،یکوتاه داستان یهاقالب

 



 ی: بخش جنبب

 مناسب یانهیزم جادیهنرمندان و ا یهاو تجربه هاشهیتبادل اند یاست برا یفرصت یررقابتیبخش غ نیا

 یهابزرگداشت، مرور آثار، نشست ژه،یو شیکوتاه شامل نما لمیف سازانلمیآثار ف گاهیجا یابیارز برای

 و .. یتخصص

 

 لمیخاص بخش ف مقررات       

 است. قهیدق ۳0آثار  یحداکثر زمان برا (1

 کننده به عنوان صاحب اثر شناخته خواهد شد.  هیته ای گذارهیسرما (2

و شهر محل  یکننده حقوق هیشهر محل استقرار ته یاستان در جشنواره منطقه ا صیتشخ مالک (۳

 خواهد بود.  یقیکننده حق هیسکونت ته

 یامنطقه یهاجشنواره یکه قبال برا ییهالمیباشد. ف 1۳99پس از فروردین  دیآثار با دیتول خیتار (4

 دوره از جشنواره را ندارند. نیاند امکان حضور در اجوان ارسال شده ینمایس

توانند  یاند، نم افتهیکوتاه تهران راه  لمیف یالملل نیکه قبال به بخش مسابقه جشنواره ب یآثار (5

 .ابندیجشنواره حضور  نیدر ا

به مستند، تجر ،یداستان لمیف نیبه عنوان بهتر سیتند افتیجشنواره موفق به در نیکه در ا یآثار (6

 چهلمین »به بخش مسابقه  ماًیمستق ،یجشنواره شوند با هر سابقه ا لمیف نیو بهتر ییانمایپو ،گرا

 .ابندییراه م« کوتاه تهران لمیف یالمللنیجشنواره ب

بنابراین  باشد.مییر پذامکان اینترنتی ۀدر جشنواره تنها به شیو و بارگذاری آثار نامثبتتوجه :  (7

شرکت فرم تقاضای  www.festival.iycs.ir کنندگان با مراجعه به سایتالزم است درخواست

  سپس فایل فیلم را بارگذاری نمایند.  در جشنواره را تکمیل کرده و

، و   HEVC (H.265)و  MP4 (H.264)فرمت های مورد پذیرش برای بارگذاری اثر : (8

 می باشد. Mb1000حداکثر حجم فایل ارسالی  

کاری بعد از روز  5بایست حداکثر تا یابد، میی که فیلمشان به بخش مسابقه راه میسازانفیلم (9

شرایط فنی "اعالم اسامی راه یافتگان، نسخه اصلی فیلم را طبق شرایط فنی اعالم شده در بند

http://www.festival.iycs.ir/


به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. درصورت تأخیر دبیرخانه می تواند نسبت  "یافته آثار راه

 به حذف فیلم اقدام کند.

 .دیاثر به جشنواره ارسال نما 2تواند حداکثر  یم لمسازیهر ف (10

 است. یالزام کنندههیته یبه جشنواره، ارسال موافقت نامه از سو لمیف یابیدر صورت راه (11

لطفا در صورت تمایل به نمایش آنالین اثر خود در هنگام ثبت نام گزینه مربوطه را مشخص  (12

 فرمایید. 

 

 :راه یافته به بخش مسابقه شرایط فنی آثار 

 .به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه گردند صرفاتمامی آثار ارسالی  -

و حداقل  i 50یا  24p-  25 p هایریتفریم مشخصه و لزومًا با  Full HD- HDVآثار بایستی در یکی از قطع های 

 داده شوند.به دفتر جشنواره تحویل  Gb 4و حداکثر   Mb  750حجم 

 های قابل پذیرش:فرمت

o MXF 

o MOV (H.264) 

o MPEG 4 (H.264) 

o MPEG 2 

o HEVC (H.265) 

   :تذکر مهم

  استریو  صدای را به همراه نسخه مربوطه نسخه توانندمی ( 5.1 تولید شده به شیوه صدای فراگیر ) آثارصاحبان

 .به دبیرخانه جشنواره ارائه نمایند

  ،های دارای اشكال، در مرحله های متفرقه یا فایلفرمتبدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی

 شد. انتخاب آثار شرکت داده نخواهند

 



 :لمیبخش ف زیجوا

 بخش مسابقهو داوران ، ها را منتخبفیلم انتخاب متشکل از سه عضو از هنرمندان و کارشناسان أتیه

 اهدا خواهند کرد:  دگانیرا به برگز ریز زیو جوا یرا داور آثار

 هیبه ته زهیجا نیجشنواره )ا لمیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 250 جشنواره و مبلغ سیتند ،لوح افتخار .1

 (ردیگ یکننده تعلق م

  یداستان لمیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 150جشنواره و مبلغ  سیتند ،لوح افتخار .2

 ییانمایپو لمیف نیبه بهتر الیر  ونیلیم 150جشنواره و مبلغ  سیتند ،لوح افتخار. ۳

 مستند لمیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 150جشنواره و مبلغ   سیتند ،لوح افتخار .4

 گراهتجرب لمیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 150جشنواره و مبلغ  سیتند ،لوح افتخار .5

 صنایع و آفرینان بهترین فیلم با موضوع کاربه  در بخش ویژه الیر ونیلیم 100لوح افتخار و  مبلغ . 6

 خالق

 مستند لمیپژوهش در ف نیبه بهتر الیر ونیلیم 100لوح افتخار و  مبلغ . 7

  یفیلأت لمنامهیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 100مبلغ   ،لوح افتخار. 8

 یلمبرداریف نیبه بهتر الیر ونیلیم 100مبلغ  ،لوح افتخار. 9

 یاقتباس لمنامهیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 100مبلغ ، لوح افتخار. 10

 نیتدو نیبه بهتر الیر ونیلیم 100مبلغ ، . لوح افتخار11

 لمیف یصدا نیبه بهتر الیر ونیلیم 100مبلغ ، . لوح افتخار12

 استعداد جوان * نیبه برتر الیر ونیلیم 80مبلغ ، . لوح افتخار1۳

 ریبه دو اثر تحت عنوان تقد الیر ونیلیم 50افتخار و مبلغ  پلمیتواند حداکثر دو د یداوران م اتی. ه14

 داوران اهدا کنند. تأیه

 نیبه باال که اول 1۳80سال  نیکوتاه، متولد لمیو عالقمندان ف انیدانشجو ان،یهنرجو قی* به منظور تشو

 تحت عنوان استعداد جوان اهدا خواهد شد. یا زهینموده اند جا هیخود را ارا یدیاثر تول نیدوم ای



 : لمنامهیبخش ف 

 ریحوزه به عنوان ز نیا تیو با توجه به اهم یسینو لمنامهیف نهیجوان در زم یمنظور کشف استعدادها به

 .گرددیبرگزارم ریدر دو بخش ز لمیف دیساخت تول

 آزاد بخش 

 اقتباسی بخش  

 

 :لمنامهیخاص بخش ف مقررات

را نزد خود نگه  تیاز سا یافتیشده و کد در ثبت نیدر پرتال ثبت نام جشنواره ها آنال دیها با لمنامهیف. 1

 .دیدار

 آپلود شود. تیدر سا  word ای pdfاز دو فرمت  یکیهنگام ثبت اثر با  دیبا هالمنامهیف. 2

 نگارش شده باشد.  14 زیو سا "B Nazanin "با فونت  ستیبا یم لمنامهی. ف۳

جشنواره  نیاند، امکان حضور در اجوان ارسال شده ینمایس یامنطقه یهاجشنواره یبراقبال که  ی. آثار4

 را ندارند.

 است. یالزام لمنامهیدر صفحه اول ف A4صفحه  کیحداکثر  لمنامهی. همراه بودن خالصه ف5

 نوشته شده باشد. قهیدق 15زمان حداکثر  یبر مبنا یستیبایم لمنامهی. ف6

در نظر گرفته شده  لمنامهیف 2و مجموعا  لمنامهیف کیهر نفر در هر بخش  یارسال یهالمنامهیف . تعداد7

 است.

 شده باشند. دیتول دینبا یارسال یها لمنامهی. ف8

 نخواهد شد. یعنوان بررس چینامه به ه لمیمقررات فوق ف تی. در صورت عدم رعا9

 

 

 



 : لمنامهیف بخشموضوع 

نگارش شده در ژانرهای فانتزی، کمدی، رازآلود، وحشت، ماورایی، پلیسی جنایی، توجه به فیلمنامه های 

 ملودرام و علمی تخیلی با موضوعات زیر در الویت بررسی خواهد بود:

خواهی و مبارزه با فساد، انقالب اسالمی، دفاع مقدس، عشق و روابط انسانی و بنیان خانواده، عدالت

های علمی، ارائه راه حل برای مشکالت، پیشرفت ماعی با تاکید برهای تک فرزندی، معضالت اجتآسیب

های مدافعان ملی، بحران محیط زیست، نظام سالمت و توجه به مجاهدتنخبگان و نامداران و مفاخر

آگاهی معاد و زندگی  -ها و میراث فرهنگی، مرگسنت -هاسالمت، تولیدملی، کارگران و رزق حالل، آیین

 های فانتزیرویاپردازی و فضای ذهنی انسان معاصر در قالب قصه -یالپس از مرگ، صورخ

 

 اهدا خواهند کرد: دگانیرا به برگز ریز زیو جوا یبخش را داور نیا داورن أتیه 

 :  لمنامهیبخش ف زیجوا

 آزاد:  بخش

 به عنوان نفر اول لمنامهیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 100جشنواره و مبلغ  سیلوح افتخار، تند. 1

 به عنوان نفر دوم لمنامهیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 80لوح افتخارجشنواره و مبلغ . 2

 به عنوان نفر سوم لمنامهیف نیبه بهتر الیر ونیلیم 50لوح افتخار و مبلغ . ۳

 

 :یبخش اقتباس

 یاقتباس لمنامهیف نیبه بهتر ینقد زهیجا الیر ونیلیم 100جشنواره و مبلغ  سیتند

اثر برتر اهدا  کیبه  الیر ونیلیم 40و مبلغ  ریلوح تقد کیمذکور،  زیتوانند عالوه بر جوا یداوران م أتیه

 کنند.

 

 



 عكس بخش

 است: دو بخش شامل

 عکس مستند.1

 )عکس دستکاری شده( عکس فتومونتاژ.2

 باشد.  یتک عکس و مجموعه عکس مهر بخش شامل 

 دوره  نیاند امکان حضور در اجوان ارسال شده ینمایس یامنطقه یهاجشنواره بهکه قبال  یآثار

 از جشنواره را ندارند.

 عموم آزاد است. یشرکت در مسابقه برا 

 گذاشته خواهد شد. شیبه نما شگاهیبه بخش مسابقه در نما افتهیراه  یهاعکس 

 

 آثار مشخصات

 تیلوبایک 700وحداقل  کسلیپ 2000، اندازه ضلع بزرگ RGBبا پسوند   JPGبا فرمت  دیعکس ها با -

 شود. مهیهنگام ثبت اثر ضم تیبامگا 2و حداکثر 

 باشد. دیو سف اهیو س یتواند به صورت رنگ یعکس ها م -

 

 : تک عكسالف

 در مسابقه شرکت کنند. توانندیقطعه عکس م 5بخش حداکثر با ارسال  نیدر ا عکاسان

 : مجموعه عكس ب

ارسال  رندیگیقطعه عکس را که در چارچوب متعارف مجموعه عکس قرار م 7حداکثر  تواندیم هرعکاس

 .ندینما

 

 



 شده: رفتهیآثار پذ یمعنو حقوق

                   و هر مجموعه عکس  الیر میلیون 1به جشنواره مبلغ  افتهی( برگزار کننده به هر تک عکس راهالف

 .کند یپرداخت م الیرمیلیون  2

 یغاتیتبل یلبوردهایانتشارات، ب یتا از آثارشان در تمام دهندیبرگزار کنندگان اجازه م( صاحبان آثار به ب

 استفاده کنند. یداخل یفرهنگ یهاشگاهیو پوستر جشنواره در نما

 

 بخش عكس: زیجوا

 اهدا خواهند کرد. دگانیرا به برگز یزیو جوا یبخش را داور نیداوران ا أتیه

 مجموعه عکس نیبه بهتر الیر ونیلیم 100جشنواره و مبلغ  سیلوح افتخار، تند. 1

 به عکس اول الیر ونیلیم 80جشنواره و مبلغ  سیلوح افتخار، تند. 2

 به عکس دوم الیر ونیلیم 60لوح افتخار و مبلغ . ۳

 مبه عکس سو الیر ونیلیم 40لوح افتخار و مبلغ . 4

 

 یجنب بخش

 گذاشته خواهد شد. شیبه نما یو خارج یبخش آثار عکاسان مطرح داخل نیدر ا –

 

 

 

 

 

 



 یعموم مقررات

 یبخش خصوص کنندگانهیو ته یدولت یهاهنرمندان، نهادها، سازمان لمسازان،یف شرکت همه (1

 آزاد است.

بنابراین  باشد.مییر پذامکان اینترنتی  ۀدر جشنواره تنها به شیو و بارگذاری آثار نامثبتتوجه :  (2

فرم تقاضای   www.festival.iycs.ir کنندگان با مراجعه به سایتالزم است درخواست

  را بارگذاری نمایند.  آثار خودسپس فایل  شرکت در جشنواره را تکمیل کرده و

 ارسال مجدد آثار وجود ندارد. ایو  رییعنوان امکان تغ چیبه ه (۳

 شرکت داده خواهد شد. یگواه اند،افتهیکه به بخش مسابقه راه  یبه آثار (4

 .گردندیرا نداشته باشند از بخش مسابقه حذف م یشیو نما یفن یکه استانداردها یآثار (5

از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت  یناش یهابیدر قبال آس یتیجشنواره، مسئول رخانهیدب (6

 .ردیپذیکننده را نم

 اثر به جشنواره، امکان خارج کردن آن وجود ندارد. یابیپس از راه (7

ابهامات  اینشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و  ینیبشیدرباره موارد پ یینها میاخذ تصم (8

 جشنواره است. رخانهیاز مقررات، با دب یدر بعض رییاز مفاد آن و تغ یناش

 دهدیم اریاخت رانیجوانان ا ینمایبه انجمن س شانیمجوز ا یدارا یقانون ندهینما ایو  کنندههیته (9

بوده  یو مال یبه طور اعم کلمه که فاقد جنبه انتفاع یآموزش یمنتخب را در فضاها یها لمیکه ف

 درآورد. شیبه نما رانیجوانان ا ینمایاست باالخص دفاتر و شعب انجمن س

جشنواره به صورت آنالین و در فضای مجازی و در   ،برگزاری حضوری عالوه برالزم به ذکر است  (10

 یشرکت در جشنواره به معنا یفرم تقاضا لیتکمپلتفرم های رایج کشور برگزار خواهد شد لذا 

 .باشدیقبول مقررات اعالم شده م
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 جشنواره  شمارگاه

 1401ماه خرداد 17 تاریخ شروع ثبت نام و بارگذاری آثار:

 1401مردادماه  15 نام و بارگذاری آثار:شروع ثبت تاریخ پایان 

 1401ماه مهر دوماز نیمه : آثار راه یافته یرساناطالع

 شود.نتایج بازبینی فقط از طریق سایت اختصاصی جشنواره اعالم می 

 

 1401ماه بانآ 27الی  24:  جشنواره یبرگزار

تمدید نشده و رأس تاریخ اعالم شده، سایت  آثار به هیچ عنواننام و بارگذاری ثبت مهلت»شود تأکید میتوجه: 

 .«نام بسته خواهد شدثبت

 

 :دبیرخانهنشانی 

جشنواره دبیرخانه  - 20 شماره –یابان نوزدهم خ –یابان گاندی جنوبی خ –یدان ونک م –تهران  

 سردار جنگل -رشت -منطقه ای سینمای جوان

 151787۳811کدپستی: 

 8608486۳ - 8608460۳تلفن: 

 www.iycs.ir   / www.festival.iycs.ir:  ثبت نامسایت 

 iycs.fest@gmail.com  /festival@iycs.irپست الکترونیک: 

http://www.iycs.ir/
http://www.festival.iycs.ir/
mailto:iycs.fest@gmail.com

