
مصدق من أكادميية أوسكار الذی فی العامل املهرجان الدويل لألفالم القصرية کحصری حنتفل سعادتنا  
بدون تکلفة الدخول الربعنی عاًما على ارتباطك مبهرجان طهران الدويل لألفالم القصرية من خالل قبول 

 .أعمال مجيع صانعي األفالم من مجيع أحناء العامل جمانً 

مصادفة  قدر ابخلريكما أننا ن.  وعي يف وجود اإلنساناألربعنی هو نبع احلقيقة واحلكمة والكما أن سن 
علی  الربيعک  نفتح أعينناو  الدعوة للسنة األربعنی هلذا العيد مع الربيع ، هذه القيامة اجلميلة وامللهمة للطبيعة

نغض الطرف عن و . واجلمال واحلياة والوعي واحلقيقة وصورة متجد احلكمة واحلبكل صوت ولون وضوء 
 ماء والعبودية والشمولية لنشاهد ازدهاركل صوت ولون وضوء وصورة متجد القهر واخلوف والضالل واالنت

 :"عشقال حافظ" الشهري اإليراين الشاعر وکقول .عصر جديد وإنسان جديد

 " ...جديد جلور  آخر عامل بناء واجب"

ى جائزة املؤهلة للحصول عل)اجلائزة الكربى : اجلوائز السابقة ومنهاإلی يف هذه الفرتة اجلديدة ابإلضافة 
هذا ياة وواثئقي ورسوم متحركة وجتريبية، سندخل مرحلة جديدة من حلم روائي وجوائز أفضل ف( األوسكار
وعقد " ريرطريق احل"و " احلقيقةعن ابحثون " جلوائز مع عنوانا. إبضافة جائزتنی وآفاق جديدة املهرجان

 .تنوعة أبساليب علمية وثقافية وفنية جديدةاملو  فعاليات اهلامة

هذه . عاًما 40اإليرانية ملدة  سينما الشبابعن طريق مجعية مهرجان طهران الدويل لألفالم القصرية يقوم 
اجلمعية هي واحدة من أكرب وأمشل مدارس السينما يف العامل وواحدة من أكرب منتجي األفالم القصرية يف 

من عائلة فرًعا يف مجيع أحناء إيران، تتکون  80 حوايلالتی هلا مجعية سينما الشباب اإليرانية  .إيران والعامل
فازوا مبئات اجلوائز من املهرجانت لقد و  أنتجوا مئات األفالم القصريةلقد خريج  250.000مكونة من 

لدورات تعليمية اجتيازهم قود األربعة أثناء كل عام خالل هذه الع   السينمائية الدولية املرموقة حول العامل
 وأكثرهم األفالم صانعي أفضل من هم اجلمعية هذه اخلرجينی من عديدال .وتشغيلية ممتازة يف صناعة األفالم

 دورات ألخذ األجانب الطالب جذب علىجًدا  ومصممون مهتمون حنن. والعامل إيران يف وشهرة فخرًا
 اإلبداعية األفالم وصانعي بالد املختلف مع السينمائية العالقات وتطوير ، األفالم صناعة يف وعملية نظرية



 يف والعاملية اإلقليمية األفالم أسواق وعقد والتوزيع القصرية األفالم إنتاج جمال يف املشرتك الدويل والتعاون
 .ومهرجاهنا اجلمعية ذههل اجلديدة ليةالتحو  الفرتة

 وحموارته القصرية لألفالم الدويل طهران ملهرجان األربعني الدورة يف تقدميها مت اليت اجلديدة اجلوائز
 :وموضوعاته

 (The Truth-Seekers( )دوالر 2000)  ":احلقيقة عن ابحثون"جائزة . 1

األمواج من بنی  احلقيقة عن البحث يف األفالم صانعي وشجاعة وتضحية جلهود تكرمي اجلائزة هذه
 . واخلادعة لوسائل اإلعالم فی هذا العصرواألغراض امللونة 

 االستبدادي إعالمالذی قد عرضه  اإلسالم مثل واإلهلي السماوي للرتاث احلقيقية املظاهر إلجياد حماولة
 واجلميلة الرائعة املرآة هذه خفاءإل حياولونو . فی نظر عموم الناس فی العامل بصورة املعکوسة واملستبد
 .واخلداع األكاذيب من حبلقة البشرية الطبيعة يف واحلياة واحلب واملعرفة للحكمة

 .اإلسالموفوبيا دوافعتنوير حول  وخاصة واإلهلية السماوية األداين من للخوف اربةحمل نعمة إهنا

 :لـ جائزةإاهنا 

 .االهلية واألداين والقبائل لألمم املهينة والصور واإلبتزاز الكاذبة الصور إلزالة حماولة

 واألداين التاريخ كل  يف احلقيقة عن الباحثنی تقدميو  املنسية احلقائق وإحياء جديدة حقائق اكتشاف
 .اإلنسانيةاإلهلية و  والعلوم

 .والعنف احلرب من بدالً  واملصاحلة السالم وتعزيز الوجود صفحة على مبستقبل األمل نور تسليط

 .األممبنی  عالقات يف واإلنصاف والعدالة األخوة إحياء

 .اإلنساين اجملتمع تواجه اليت األزماتنشر الوعي و  واألسرة للمرأة والسامية احلقيقية املكانة إحياء

 .الطبيعةالوالء لنداء و  واحلقيقة اإلنسان بنی العاطفي احلاجز كسرحماولة ل



 .املستقلة ابلثقافات واالستخفاف األخرى الدول على سائدة ثقافة وفرض اجلديد االستعمارإجهاد عن 

 األمم مواجهة يف السياسينی لبعض املزدوج واملنطق املخادع لسلوكاب انتقاد

 

 (The Silk Road Prize) (دوالر 1000) "احلرير طريق" جائزة. 2

 سكان بنی املشرتك اإلنساين والرتاث ةاإلنساني التفاعالت لتعزيز ثقافًيا وحاجزًاممهدة  طريق هو احلرير طريق
 وتفاعالت عالقات خلق يف املسار هلذا الرائعة اخللفية إىل وابلنظر .املنطقة هذه يف بلد 73 من مدينة 300
 يف واحلكومات واألمم والقبائل احلضارات بنی وسلمية ومستقرة رائعة ودينية واقتصادية وسياسية ثقافية
 رئيسية اسرتاتيجية إىل حيوهلا أن ميكن املسار هبذا واالهتمام اجلديدة املناهجو ايًضا  التارخيية الفرتات خمتلف
يف حافة  القصرية لألفالم الدويل طهران مهرجان لذلك. املختلف اجملاالت يف وفعال نجح دويل لتعاون

 واحلضارية الثقافية الوظائف حياءإل اولحت أمامه األفق يف وضع اجلديدة يةالتحول وفرتة لتأسيسهسنة  األربعنی
 .والغرب الشرق حضارتى بنی والتفاعل للتبادل رمزًا يعد الذي الشاملاإلنتهازی و  املسار هلذه واالقتصادية

 املسار هلذا اخلفيةاملشهود و  والقدرات الرتاث متثيل حياولون الذين األفالم لصانعي تقدير هي اجلائزة هذه
 : يف نجح كنموذج

 ووحدة املواطنة عالقات وتقوية ،ماألقوا التضامن روح وتعزيز السلمي، والتعايش والشاملة، املستدامة التنمية
 واألمم،واألقوام  الناس بنی والصداقة السالم تعزيز، الديين التسامح وتعزيز األداين، بنی واحلوار األمم،
 العادلة، والتجارة اجلوار، حقوق واحرتام واجلماعية، الفردية واملمتلكات احلقوق على االعتداء وعدم

 احمللية والقيم للثقافات املتبادل واالحرتام الثقافية، والدبلوماسية اجلماعية، الثروة وخلق ، املنتج واالقتصاد
 .والوطنية

 

 :اجلوائز



 أکادميية جوائز على للحصول مؤهل مهرجان هو (TISFF) القصرية لألفالم الدويل طهران مهرجان 
 .األوسكار جائزة على للحصول مؤهل الكربى ابجلائزة والفائز أوسكار

 دوالر 2000+  فخرية دبلوم+  متثال: الكربى اجلائزة -

 دوالر 2000+  فخرية دبلوم+  متثال: احلقيقة عن الباحثنی جائزة -

 دوالر 1000+  فخرية دبلوم+  متثال: روائي فيلم أفضل -

 دوالر 1000+  دبلوم+  متثال: واثئقي فيلم أفضل 

 دوالر 1000+  فخرية دبلوم+  متثال: متحركة رسوم فيلم أفضل -

 دوالر 1000+  فخرية دبلوم+  متثال: جتريب فيلم أفضل -

 دوالر 1000+  فخرية دبلوم+  متثال: احلرير طريق جائزة -

 

 :والشروط األحكام

  .املسابقة يف مؤهلة تكون لكي ،2022 يناير 1 بعد األفالم إكمال جيب - 

 .االستبعاد خلطر معرضة هي التاريخ، هذا قبل اكتملت اليت األفالم - 

 .عنف أو تعري على حتتوي اليت األفالم تُقبل ال -

 يف اإليرانية الشباب سينما مجعية لنهج وفقاً  أنه إال والفئة، للموضوع حد وجود عدم من الرغم على -
 أولوية تعطى جديدة بطريقة النوع هذا تستخدم اليت القصرية األفالم فإن السينما، يف والتنوع االبتكار دعم

 .کربی

 .دقيقة 30 عن الفيلم مدة تزيد أال جيب -



 .سبتمرب 22 حبلول اإللكرتوين الربيد عرب الفائزين أمساء إعالن سيتم -

 .املهرجان هلذا السابقة الفرتات يف عرضت قد األفالم تكون أال جيب -

 وتقوم املقدمة األعمال مجيع بعناية قسم لكل املهرجان قبل من املعينة األويل االختيار جلنة سرتاقب -
 .النهائي ابالختيار

 حاشية) ترمجة بدون الفيديو ملف إرسال فيجب املسابقة، يف للمشاركة العمل اختيار مت إذا -
 .املهرجان إىل اإلجنليزية ابللغة وترمجتها األصلية ابللغة احلوارات ونص والرتمجة ،(سينمائية

 .الفيلم وأتكيد اختيار بعد املهرجان برنمج من الفيلم حيذف لن -

 .إيران يف عرضها مت اليت أو شكل أبي علناً  توزيعها أو بثها مت اليت األفالم قبول يتم لن -

 :املنصة هذه استخدام وجيب الوطين القسم يف القصرية اإليرانية األفالم تقدمي جيب -

(https://festival.iycs.ir/fa/) 

 االختيارية اإلستشارات بنی التفاعل خالل من الدويل للقسم القصرية اإليرانية األفالم اختيار سيتم
 .والدولية الوطنية لألقسام

 كان  إذا.  دائماً  مقيماً  أو إيرانياً  مواطناً  يکون للعمل الرئيسي املنتج أن هو اإليراين العمل معيار: مالحظة
 اإللكرتوين الربيد عرب بنا االتصال يرجى الصدد، هذا يف أسئلة أي لديك

tehranfilmfest@gmail.com 

 .املذكورة واللوائح القواعد مجيع أحكام قبول مبعنی القصرية لألفالم الدويل طهران مهرجان إىل فيلم تقدمي


