
   حق التالیف بخش عکس:
• بخش تک عکس : مبلغ 300 هزار تومان

• بخش مجموعه عکس : مبلغ 600 هزار تومان

   جوایز بخش عکس:
مجموعه عکس:

• نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 8 میلیون تومان جایزه نقدی
• نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 4 میلیون تومان جایزه نقدی
• نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

بهتریــن مجموعــه عکــس بــه انتخــاب مــردم: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 
8 میلیــون تومــان چایــزه نقــدی

 تک عکس:
• نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 5 میلیون تومان جایزه نقدی

• نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
• نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

بهتریــن تــک عکــس بــه انتخــاب مــردم: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 5 
ــزه نقــدی ــون تومــان چای • ســال انتشــار گــزارش هــای ارســالی بایــد از آغــاز 1399 تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام میلی

باشــد و گــزارش هایــی کــه قبــل از ســال 1399 منتشــر شــده انــد از ایــن جشــنواره 
حــذف خواهنــد شــد

• گزارش های ارسالی باید در قالب فایل WORD باشد
• شــرکت کننــدگان در ایــن مســابقه، گــزارش مطبوعاتــی خــود را در ســه قالــب تحقیقی، 
توصیفــی و خبــری حــول محــور مســائل اجتماعــی )محیــط زیســت، دفــاع مقدســو 
آداب و رســوم، حقــوق شــهروندی،  آســیب احتماعــی، ســبک زندگــی،  مقاومــت، 
مســائل شــهری، سیاســت، ورزش و...( کــه نوشــته و منتشــر کــرده انــد را مــی تواننــد 

ارســال کننــد
• گزارش ارسالی نباید کمتر از 700 و بیشتر از 2500 کلمه باشد

• هر فرد می تواندذ سه گزارش از آثار منتشر شده خود را ارسال کند
• ذکر منبع و تاریخ انتشار در ذیل هر گزارش الزامی است

• بــه آثــار راه یافتــه بــه بخــش مســابقه مبلــغ 500 هــزار تومــان بابــت حــق التالیــف 
اهــدا مــی شــود

• مبلغ حق التالیف شامل برندگان جشنواره نمی شود
• گــزارش هــا بایــد در رســانه هــای رســمی منتشــر شــده باشــند و بولتــن هــای داخلــی 

محلــی از اعــراب ندارنــد
• نام مستعار نویسنده و خبرنگار حتما در کنار نام اصلیش ذکر شود

• نویســنده و خبرنــگار ملــزم بــه ارســال لینــک، اســکن و یــا فایــل PDF اثرمنتشــر شــده 
اســت

   جوایز بخش مستند نگاری
• نفر اول : تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 6 میلیون تومان جایزه نقدی

• نفر دوم : دیپلم افتخار و مبلغ 3 میلیون تومان جایزه نقدی
• نفر سوم : دیپلم افتخار و مبلغ 2 میلیون تومان جایزه نقدی

از میــدان شــهید تهرانــی  آبــاد، باالتــر  آدرس دبیرخانــه: تهــران، ســعادت 
طبقــه   ،26 پــاک  شــعبانی،  یــا  شــرقی  نهــم  خیابــان  ســابق(،  مقــدم)کاج 

مســتند تلویزیونــی  جشــنواره  دبیرخانــه  چهــارم، 
شماره تلفن: 02129152778 صندوق پستی: 1998733551 

شماره پیامک حشنواره: 3000081
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• فیلــم هــا مــی تواننــد پیــش از ایــن در رویدادهــای رقابتــی بیــن المللــی یــا جشــنواره 
هــای داخلــی انتخــاب شــده باشــند

• اثر ارسالی باید تولید ابتدای سال 1398 به بعد باشد
• فیلــم هــای راه یافتــه بــه بخــش مســابقه، تنهــا در کنداکتــور جشــنواره نمایــش داده 

شــده و هیــچ گونــه نمایــش دیگــری نخواهــد داشــت
• بـه آثـار راه یافتـه بـه بخـش مسـابقه بـر اسـاس بخـش پذیرفتـه شـده )کوتـاه، نیمه 

بلنـد و بلنـد( مبلغـی بابـت حـق پخـش بـه تهیـه کننـده حقیقـی پرداخت خواهد شـد
• حــق پخــش بــه حســاب تهیــه کننــده حقیقــی اثــر واریــز شــده و دبیرخانــه جشــنواره 
هیــچ گونــه دخالتــی در اختــاف احتمالــی میــان تهیــه کننــده حقیقــی و حقوقــی اثــر نــدارد

• کلیــه اشــخاص حقیقــی و حقوقــی مــی تواننــد هــر تعــداد فیلــم را کــه مایــل باشــند بــه 
جشــنواره ارائــه دهنــد

• پــس از ثبــت و تحویــل اثــر بــه دبیرخانــه امــکان خــارج کــردن آن از جشــنواره وجــود 
نــدارد

• مــدت زمــان در نظــر گرفتــه شــده بــرای آثــار، مســتند کوتــاه 5 تــا 30 دقیقــه ، مســتند 
نیمــه بلنــد 31 تــا 52 دقیقــه و مســتند بلنــد 53 دقیقــه بــه بــاال اســت

• در فیلــم هــای ارســالی بایــد از هرگونــه تبلیغــات در تیتــراژ ابتدایــی و انتهایــی اثــر 
خــودداری شــود

ــف در  ــه تخل ــته و هرگون ــر دانس ــب اث ــر را صاح ــده اث ــال کنن ــنواره ارس ــه جش • دبیرخان
ایــن خصــوص متوجــه ارســال کننــده اثــر خواهــد بــود

• جشنواره می تواند بخشی از آثار را در مواد تبلیغی خود استفاده کند
• ثبت پوستر اثر در سامانه جشنواره و یا ارسال به همراه اثر الزامی است

• شــرکت همــه فیلــم ســازان، نهادهــا، ســازمان هــای دولتــی و تهیــه کننــدگان بخــش 
خصوصــی آزاد اســت

ثــــار:    حـــق پخــــش آ
• مستند کوتاه : 4 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر

• مستند نیمه بلند : 7 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر
• مستند بلند : 12 میلیون تومان به تهیه کننده حقیقی اثر

   جوایز بخش فیلم مستند:
مستند کوتاه:

برگزیــده داوران : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 8 میلیــون تومــان جایــزه 
نقــدی بــه کارگــردان اثــر

برگزیــده مردمــی : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 8 میلیــون تومــان جایــزه 
نقــدی بــه تهیــه کننــده اثــر

مستند نیمه بلند:
برگزیــده داوران : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 15 میلیــون تومــان جایــزه 

نقــدی بــه کارگــردان اثــر
برگزیــده مردمــی : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 15 میلیــون تومــان جایــزه 

نقــدی بــه تهیــه کننــده اثــر
مستند بلند:

برگزیــده داوران : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 25 میلیــون تومــان جایــزه 
نقــدی بــه کارگــردان اثــر

• شرکت تمامی عکاسان آماتور و حرفه ای از سراسر ایران در جشنواره آزاد است
• استفاده از هر نوع دوربین اعم از دیجیتال و آنالوگ آزاد است

• عکاســان مــی تواننــد عکــس هــای گذشــته خــود را کــه طــی 3 ســال اخیــر عکاســی 
کــرده و منطبــق بــا موضــوع اســت بــه جشــنواره ارائــه نماینــد

• هیــچ گونــه منعــی بــرای ارســال عکــس هایــی کــه در رســانه هــا و یــا جشــنواره ای دیگــر 
منتشــر شــده باشــد وجــود نــدارد

• همــه عکاســان از شــهرهادو کشــورهای مختلــف بــرای شــرکت در جشــنواره بایــد 
 www.festdoctv.com ابتــدا ثبــت نــام اولیــه را در ســایت رســمی جشــنواره بــه نشــانی

انجــام داده و پــس از ورود، اثــر خــود را ارســال نمایــد
• شــرکت کننــدگان مــی بایســت فقــط از طریــق ســایت جشــنواره آثــار خــود را بارگــذاری 
و ارســال کننــد و نیــازی بــه ارســال پســتی آثــار بــر روی لــوح فشــرده و یــا چــاپ اثــر نیســت
• شــرکت کننــدگان پــس از تحویــل اثــر بــه دبیرخانــه، امــکان خــارج کــردن آن از 

داشــت نخواهنــد  را  جشــنواره 
 • شــبکه مســتند ســیما، مجــاز بــه اســتفاده از عکــس هــای ارســالی در هــر وســیله
 ، رســانه ای و بــه هــر شــکل چاپــی و غیــر چاپــی بــوده و در هــر صــورت اســتفاده از آثــار

بــا ذکــر نــام عــکاس خواهــد بــود
• از نظــر دبیرخانــه جشــنواره تلویزیونــی مســتند، فرســتنده عکــس بــه عنــوان صاحــب 
آن شــناخته شــده و اگــر غیــر از ایــن باشــد، مســئولیتی متوجــه دبیرخانــه نخواهــد بــود 
و صاحــب اصلــی اثــر بایــد از طریــق مجــاری قانونــی اقــدام نمایــد. در ایــن حالــت، 

عکــس از مســابقه خــارج شــده و موضــوع بــه طــور رســمی اعــام خواهــد شــد
• رای داوری مسابقه قطعی است و اعتراضی نسبت به آن پذیرفته نخواهد شد

گرافیــک،  مرزهــای  بــه  نبایــد  عکــس  ویرایــش  افزارهــای  نــرم  کارگیــری  بــه   •
بینجامــد نماهــا  پرســپکتیو  و  ابعــاد  حــذف  تصویرســازی، 

• تــراز نــور ســفیدی، افزایــش یــا کاهــش کنتراســت، کنتــرل رنــگ، پاســپارتو، افزایــش یــا 
کاهــش گریــن، تقویــت شــارپنس و کاریتــی آزاد اســت

• در ایــن جشــنواره رقابــت میــان تــک عکــس و مجموعــه عکــس بــه صــورت مجــزا انجــام 
مــی شــود

• عکاسان می توانند در هر دو بخش تک عکس و مجموعه عکس شرکت کنند
• در بخــش تــک عکــس، عــکاس امــکان ارســال 5 اثــر و در بخــش مجموعــه عکــس 

امــکان ارســال 3 اثــر را دارد
ــه ارســال تــک عکــس و مجموعــه عکــس در ســایت جشــنواره جداگانــه ایجــاد  • گزین

ــز جداگانــه محاســبه مــی شــود شــده و ســهمیه آن نی
• چیدمــان چنــد عکــس در یــک قــاب، از نظــر دبیرخانــه جشــنواره مجموعــه عکــس 

محســوب مــی شــود
• عکس های ارسالی برای مجموعه می توانند از 10 تا 15 فریم باشند

• هــر تــک عکــس بایــد دارای Caption )کجــا، کــی، چــه( بــوده و بــرای مجموعــه عکــس 
نیــز عــاوه بــر آن ارســال Statement بــه صــورت فایــل WORD در کنــار عکــس هــا در 

فایــل زیــپ شــده الزامــی اســت
• عکس های فاقد کپشن و استیتمنت به بخش داوری جشنواره راه نحواهد یافت

 Digital( عکــس هــای ارســالی مــی تواننــد بــا انــواع دوربیــن هــای تــک لنــزی انعکاســی •
SLR( ، دیجیتــال، آنالــوگ و یــا موبایــل بــه صــورت رنگــی یــا مونوکــروم عکاســی شــده 

• فیلــم ســازان فقــط یــک بــار مــی تواننــد فیلــم خــود را بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال 
نماینــد و امــکان اصــاح و ارســال مجــدد وجــود نــدارد

• تعیین تاریخ و زمان نمایش فیلم ها به عهده دبیرخانه جشنواره است
• هیــچ جایــزه ای در بخــش رقابتــی بــه طــور هــم ارزش میــان دو یــا چنــد اثــر تقســیم 

نمــی شــود
• فیلم های غیر فارسی زبان باید زیرنویس داشته باشند

• تهیــه کننــده اثــر و یــا نماینــده قانونــی دارای مجــوز از ایشــان بــه دبیرخانــه جشــنواره 
اختیــار و اجــازه مــی دهــد کــه فیلــم منتخــب در شــبکه مســتند ســیما و در باکــس 
جشــنواره بــه نمایــش درآیــد و در ایــن خصــوص حــق هرگونــه اعتــراض و ادعایــی را از 

خویــش ســلب مــی کنــد
• ثبت نام در جشنواره تنها از طریق سایت جشنواره امکان پذیر است

• متقاضیــان شــرکت کننــده در جشــنواره مــی بایســت پــس از ثبــت نــام و ثبــت اثــر در 
ســایت جشــنواره بــه نشــانی www.festdoctv.com اثــر خــود را بــه صــورت حضــوری و 

یــا از طریــق پســت بــه دبیرخانــه جشــنواره تحویــل دهنــد
، مــی بایســت تنهــا  • تمامــی آثــار ارســالی بــه دلیــل یــک مرحلــه ای بــودن دریافــت آثــار
  MOV – MPEG2 – MXF – AVI – MP4 بــه صــورت فایــل دیتــا بــا یکــی از فرمــت هــای
  DVD9 – DVD – Blu ray – Flash Memory بــر روی هــارد دیســک یــا  H264 بــا کیفیــت
بــه طــور اســتاندارد و فایــل قابــل اجــرا بــر روی سیســتم عامــل وینــدوز )windows( بــه 

دبیرخانــه ارســال شــود
• هر فیلم می بایست جهت بازبینی، به صورت مستقل بر روی یک DVD ارسال شود
ــه  ــنواره ارائ ــه جش ــه دبیرخان ــا ب ــل دیت ــورت فای ــه ص ــتی ب ــالی بایس ــار ارس ــی آث • تمام
گــردد و فیلــم هایــی کــه بــه صــورت DVD Video یــا همــان فایــل VOB ارســال شــوند 

ــد ــد ش ــه نخواهن ــنواره پذیرفت در جش
• بــه علــت تراکــم آثــار و محدودیــت زمانــی، آثــاری کــه مــدارک آنهــا ناقــص و یــا فاقــد 

اســتاندارد فنــی نمایــش باشــد از بخــش مســابقه حــذف خواهــد شــد
• بــا توجــه بــه تــک مرحلــه ای بــودن دریافــت اثــر، در صــورت راه یابــی هــر فیلــم بــه 
بخــش مســابقه، فایــل ارائــه شــده توســط فیلمســاز مســتقیما بــه نمایــش در خواهــد 
آمــد، از ایــن رو ضــروری اســت فیلمســازان از ابتــدا نســخه نهایــی اثــر را بــا کیفیــت 

مناســب بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال کننــد
• آثــار ارســالی بــر روی Hard و Flash Memory  بــه صــورت حضــوری بــه صاحــب اثــر و 

در صــورت عــدم مراجعــه ایشــان از طریــق پســت سفارشــی بازگردانــده خواهــد شــد
• نمایــش فیلــم هــا در جشــنواره مطابــق بــا ضوابــط و مقــررات ســازمان صــدا و ســیمای 

جمهــوری اســامی ایــران خواهــد بــود
• دبیرخانــه جشــنواره اجــازه دارد تــا در صــورت اصاحیــه ناظــر پخــش تلویزیونــی و بــا 

اطــاع بــه صاحــب اثــر مــوارد اصاحــی را بــر روی فیلــم اعمــال نمایــد
• تکمیــل فــرم تقاضــای شــرکت در جشــنواره و ارســال فیلــم بــه معنــای قبــول مقــررات 
اعــام شــده اســت و در صــورت بــروز هرگونــه دعــوی حقوقــی، شــبکه مســتند ســیما و 

دبیرخانــه جشــنواره مســتند، هیچگونــه مســئولیتی نخواهنــد داشــت
• حــق تفســیر و رفــع ابهــام از مقــررات و اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره مــوارد و یــا نــکات 
پیــش بینــی نشــده در اختیــار دبیرخانــه جشــنواره مســتند اســت و ایــن تفســیر، قاطــع و 

مصــون از هرگونــه اعتــراض و ادعایــی اســت

• اثر ارسالی باید تولید ابتدای سال 1398 به بعد باشد
• فیلــم هــای راه یافتــه بــه بخــش مســابقه، تنهــا مــورد داوری قــرار گرفتــه و هیــچ گونــه 

نمایشــی نخواهنــد داشــت
• ثبت نام در جشنواره تنها از طریق سایت جشنواره امکان پذیر است

• متقاضیــان شــرکت کننــده در جشــنواره مــی بایســت پــس از ثبــت نــام و ثبــت اثــر در 
ســایت جشــنواره بــه نشــانی www.festdoctv.com اثــر خــود را بــه صــورت حضــوری و 

یــا از طریــق پســت بــه دبیرخانــه جشــنواره تحویــل دهنــد
، مــی بایســت تنهــا  • تمامــی آثــار ارســالی بــه دلیــل یــک مرحلــه ای بــودن دریافــت آثــار
  MOV – MPEG2 – MXF – AVI – MP4 بــه صــورت فایــل دیتــا بــا یکــی از فرمــت هــای
  DVD9 – DVD – Blu ray – Flash Memory بــر روی هــارد دیســک یــا  H264 بــا کیفیــت
بــه طــور اســتاندارد و فایــل قابــل اجــرا بــر روی سیســتم عامــل وینــدوز )windows( بــه 

دبیرخانــه ارســال شــود

   جایزه بخش مجموعه مستند:
تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 20 میلیــون تومــان جایــزه نقــدی بــه تهیــه 

کننــده اثــر

برگزیــده مردمــی : تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 25 میلیــون تومــان جایــزه 
نقــدی بــه تهیــه کننــده اثــر

   جوایز تخصصی:
جایــزه ویــژه هیــات داوران: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 15 میلیــون 

تومــان جایــزه نقــدی بــه کارگــردان یــا تهیــه کننــده اثــر بــه انتخــاب داوران
جایــزه ویــژه دبیــر جشــنواره: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 15 میلیــون 

تومــان جایــزه نقــدی بــه کارگــردان یــا تهیــه کننــده اثــر بــه انتخــاب دبیــر جشــنواره
ــان  ــون توم ــغ 30 میلی ــار و مبل ــم افتخ ــنواره، دیپل ــس جش ــم : تندی ــن فیل ــزه بهتری جای

جایــزه نقــدی بــه تهیــه کننــده اثــر بــه انتخــاب هیــات داوری
جایــزه بهتریــن فیلــم بــرداری: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 8 میلیــون 

تومــان جایــزه نقــدی 
ــان  ــون توم ــغ 8 میلی ــار و مبل ــم افتخ ــنواره، دیپل ــس جش ــن: تندی ــن تدوی ــزه بهتری ݣݣݣݣݣجای

جایــزه نقــدی 
جایــزه بهتریــن صدابــرداری یــا صداگــذاری: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 

5 میلیــون تومــان جایــزه نقــدی 
جایــزه بهتریــن نویســندگی یــا پژوهــش: تندیــس جشــنواره، دیپلــم افتخــار و مبلــغ 5 

میلیــون تومــان جایــزه نقــدی 
باشــد، امــا در نهایــت بایــد بــه صــورت فایــل Jpeg کــه انــدازه ضلــع بــزرگ آن در 
 2000=Height( ــودی ــای عم ــس ه ــی)Pixel 2000=Width( و در عک ــای افق ــس ه عک
ــز از 5 مگابایــت تجــاوز  Pixel( حداقــل 2000 پیکســل باشــد و حجــم فایــل ارســالی نی

نکنــد، ارســال شــوند
ــه  ــالی، دبیرخان ــار ارس ــرای آث ــده ب ــر ش ــتانداردهای ذک ــت اس ــدم رعای ــورت ع • در ص

ــار مذکــور را از دســتور بررســی خــارج خواهــد کــرد آث
• عکس های ارسالی باید با رزولوشن)dpi( خروجی دوربین ارسال شود

• شــرکت کننــده در جشــنواره و صاحــب فایــل بــزرگ و اصلــی عکــس، بــه عنــوان 
عــکاس و مالــک اثــر شــناخته شــده و مســئولیت هرگونــه دعــوی در بــاب مالکیــت اثــر 

از عهــده جشــنواره خــارج اســت
• بــه آثــار راه یافتــه بــه بخــش مســابقه کــه مــورد داوری قــرار مــی گیرنــد حــق التالیــف 

پرداخــت مــی شــود
• مبلغ حق التالیف شامل برندگان جشنواره نمی شود

ــس در  ــل عک ــابقه، فای ــش مس ــه بخ ــر ب ــی اث ــورت راه یاب ــار و در ص ــس از داوری آث • پ
ابعــاد بــزرگ و اصلــی جهــت چــاپ کتــاب از عــکاس درخواســت خواهــد شــد و بدیهــی 
، اثــر از فهرســت پذیرفتــه  ر اســت در صــورت عــدم تحویــل فایــل بــزرگ در مهلــت مقــر

شــدگان حــذف خواهــد شــد
• برگــزار کننــده حــق اســتفاده از عکــس هــای ارســالی را بــرای اطــاع رســانی و ســایر 

مصــارف فرهنگــی در چهارچــوب جشــنواره خواهــد داشــت
• آثــار راه یافتــه بــه بخــش مســابقه در قالــب کتــاب چــاپ شــده و یــک نســخه از ایــن 

کتــاب بــه برگزیــدگان جشــنواره اهــدا خواهــد شــد
ــوارد یــا نــکات  • حــق تفســیر و رفــع ابهــام از مقــررات و اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره م

پیــش بینــی نشــده در اختیــار دبیرخانــه جشــنواره تلویزیونــی مســتند اســت


