
 

 باسمه تعالی

 (لیه السالمالسالم علیک یا علی بن موسی الرضا)ع

 (لیه السالمامام رضا )عحضرت  خدا رحمت کند کسی که امر ما را احیاء کند  .
 

 فراخوان

 رضویجشنواره پویانمایی  نهمین

 ( لیه السالمجشنواره بین المللی امام رضا ) عدهمین پانزاز سری برنامه های  

 9316اه م مرداد–گلستان 
 

الم ( و حضرت فاطمه معصوومه )سو  ليه السالمبه مناسبت سالروز ميالد با سعادت حضرت علي ابن موسي الرضا )ع

، اداره كو    ( و همزمان با دهه كرامتليه السالم)شاهچراغ()عي( و بزرگداشت حضرت احمدبن موسا... عليها

 گلستان برگزار مي كند. استان فرهنگ و ارشاد اسالمي
 

 اهداف:
 

 رضوی*  اشاعه و ترویج فرهنگ منور 

 (لیه السالمبه ویژه امام رضا)ععلیهم السالم هنری مرتبط با سیره ی ائمه ی معصومین و گسترش فعالیت های فرهنگی * 

رسول تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی و هنری در زمینه سیره، شخصیت، معارف  تقدیر و پاسداشت از* 

 این آثارش گسترنشر و( و کمک به لیه السالمامام رضا)ع( و لیه السالم( ، ائمه معصومین )عا...  لیخدا )ص

 

 محورهای فراخوان:
 باشد .  طرح شدههمه آثار تولیدی باید در راستای اهداف جشنواره در قالب یکی از موضوعات 

اعظا  )(  و   پیاامرر شی و تربیتی در کالم و سیره پیام های آموز /شامل )احادیث/ حکمت ها /داستانها  اسالمی فرهنگ  -1

   و ....  آن بزرگوار/ جایگاه ویژه علمی و اخالقی و مناظرات و خادمان  / یاران  رضا )ع  امام حضرت بویژه) اهل بیت

 کرامات انسانی و –اسالمی  –سرک زندگی اسالمی )کلیه آثاری که ضمن ایجاد فضای هنری جلوه ای از مفاهی  دینی  -2

 فضایل اخالقی را ارائه نماید .

 قرآنی قصه های -3

 

 جشنواره :  های بخش

 بخش اصلی :
  فیل  پویانمایی کوتاه حرفه ای -1

 نیمه حرفه ایفیل  پویانمایی کوتاه  -2

مسابقه فیلمنامه پویانمایی کوتاه ) ساختار فیلمنامه های این بخش باید ویژگی های تخیل پردازی فانتزی و در یاک کاالم    -3

 ان اجرای زنده را دارا باشند عدم امک

 

 

 

 



 :بخش جنبی 

در بخش ویژه به توليد آثاری پرداخته مي شود كه محتوا و مضمون آثار حول محور كرامت انساني با الهام 

 به عنوان مثال: از آموزه های رضوی، اه  بيت عليهم السالم و قرآن كریم باشد .

 خداوند می فرماید: ۰۷در سوره اسراء آیه ]

 «فضیاللَی کَثِیرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِی الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّیِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَوَ» 

 اديمم  ما فرزندان آدم را کرامت بخشیديم و بر دريا و خشكى سوار کرديم و از چیزهاى خوش و پاکیزه روزى د

 .داديمو بر بسیارى از مخلوقات خويش برتريشان 

 

 قال علی ابن موسی الرضا علیه السالم        

 1۷1ص 94بحار االنوار ج  - «بِالْأَعْمَالِ الْجَزَاءَ وَ وَاحِدٌ الْأَبَ وَ وَاحِدَةٌ الْأُمََّ وَ وَاحِدٌ تَعَالَى وَ تَبَارَکَ الرََّبََّ إِنََّ»

و جزای هرکس برابر اعممال   ، همه از يک پدر و مادريم: خدای همه ما يكی استندفرمودرضاعلیه السالم  امام

 .[اوست
  

برای تولید اثر در زمینه کرامت انسانی ضرورت دارد صاحب اثر مستند حدیثی یا روایی یا قرآنی آموزه مورد نظر را ذکر تبصره : 

 نماید .

 

 :بخش فیلم -جشنواره مقررات 

یاا   AVI) یاک نساخه باا فرمات     کنناد ارساا   به دبیرخاناه جشانواره    DVDنسخه  2در قالب را فیل  ها  می بایستمتقاضیان  -1

MP2 ویااااMP4  ونساااخه دیگااار قابااال پخاااش در دساااتگاهDVD     خاااانگی باااا فرماااتvob   طریاااا ساااایت و از

golestan.shamstoos.ir  و portal.shamstoos.irقدام نمایند.نسرت به ثرت نام و تکمیل فرم شرکت در جشنواره  ا 

فارم شناساه   » در صورت ارسا  آثار از طریا پست ، )به علت حج  باالی اثر و عدم بارگذاری در ساامانه   انضامام    -2

مندرج در انتهای فراخوان و کد رهگیری ثرت نام الکترونیکی ضروری مای باشاد اعاالم وصاو  از طریاا ارساا        « اثر

 کدرهگیری پستی انجام می گیرد .

 ها الزامی است.  DVDثرت نام در بخش مسابقه جشنواره بر روی  درج کد رهگیری -3

 فقط یک فیل  ضرط شده باشد. DVDروی هر  -4

 فیلمهایی که استانداردهای فنی و کیفیت نمایشی مناسری نداشته باشند از بخش مسابقه حذف خواهند شد. -5

 دقیقه می باشد. 15حداکثر  حرفه ای نیمهدقیقه و زمان فیلمهای کوتاه  45فیلمهای کوتاه حرفه ای حداکثر زمان  -6

 آثار ارسالی به دبیرخانه  جشنواره ، نراید در سالهای گذشته به بخش مسابقه  جشنواره راه یافته باشند. -7

 فیل  هایی که توسط بیش از  یک کارگردان ساخته شده ، فقط یک نفر به نمایندگی به جشنواره دعوت خواهد شد.  -8

 وجود ندارد. یمحدودیتاز نظر تعداد آثار ارسالی  -9

 ندارد.دبیرخانه جشنواره در قرا  آسیب های ناشی از ارسا  نامطلوب آثار ، هیچ گونه مسئولیتی  -11

 به تمام فیل  های پذیرفته شده در بخش مسابقه گواهی شرکت اهدا خواهد شد. -11

خارج کردن هیچ فیلمی از برنامه وجود  جشنواره است ، پس از دریافت آثار امکان دبیرخانهتنظی  برنامه نمایش آثار به عهده  -12

 ندارد. 

 اثر جهت ارسا  فیل  الزامی است .درصورتی که تهیه کننده و کارگردان فیل  مشترک نراشد تأیید از تهیه کننده   -13



 کلیه هزینه های ارسا  به عهده شرکت کنندگان است.  -14

 آثار ارسالی نزد آرشیو جشنواره امانت خواهد ماند تا در بخش سوابا شرکت کنندگان نگهداری شود. -15

 جشنواره برسد پذیرفته نخواهد شد. دبیرخانهبه  یل  هایی که بعد از تاریخ مقررف -16

 دبیر جشنواره خواهد بود. تصمی  گیری درباره ابهام های ناشی از مفاد مقررات و یا موارد پیش بینی نشده در این آیین نامه با -17

، تهیه و تولید شده باشند ، الزم به ذکر است که آثار تولیدی قرال از تااریخ یااد شاده در     آثار ارائه شده باید طی سه سا  اخیر -18

 بخش رقابتی جشنواره پذیرفته نخواهد شد . 

 

 

 رش کامل مقررات جشنواره است.تأیید مراحل ثبت نام و دریافت کد رهگیری از سایت جشنواره به منزله پذی* 

 
 

 فیلمنامه:بخش  –جشنواره مقررات 
 

  بایستی در حداقل صفحات ارائه گردد .هر فیلمنامه منامه از سوی هر فرد نامحدود است و ارسا  تعداد فیل -1

در ساایت   14دازه و انا    B nazaninو   B zarفونت های با و  WORDفیلمنامه ها در مراحل ثرت نام باید به صورت فایل  -2

 . جشنواره بارگذاری شود

 از فیلمنامه نراید فیلمی ساخته شده باشد. -3

 داده نخواهد شد. و به هیچ وجه عودت فیلمنامه های ارسالی در بانک فیلمنامه دبیرخانه جشنواره ثرت می گردد -4

  ذکر نام نویسنده و نام فیلمنامه روی جلد الزامی است. -4

 

 نام و دریافت کد رهگیری از سایت جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات جشنواره است.تأیید مراحل ثبت * 

 جوایز بخش مسابقه فیلم 
 

 جوایز بخش کوتاه حرفه ای :

 ریا            81111111  به مرلغجشنواره و جایزه نقدی  دیپل  افتخارتندیس و  : برای احراز رتبه اول

 ریا      61111111 به مرلغ جشنواره و جایزه نقدی تخاردیپل  اف برای احراز رتبه دوم :

 ریا       51111111 و جایزه نقدی به مرلغ جشنواره  دیپل  افتخار  برای احراز رتبه سوم :

 ریا  11111111به مرلغ  هر یک جایزه نقدیدودیپل  افتخار جشنواره برای دست آورد فنی و دو

 

 :نیمه حرفه ایجوایز بخش کوتاه 

 

 ریا   31111111 به مرلغ  جشنواره و جایزه نقدی دیپل  افتخارتندیس و   ی احراز رتبه اول :برا

 ریا  21111111 به مرلغ جشنواره و جایزه نقدی دیپل  افتخار برای احراز رتبه دوم :

 ریا  11111111 به مرلغ  جشنواره و جایزه نقدی دیپل  افتخار  برای احراز رتبه سوم :

 ریا  5111111به مرلغ هر یک جایزه نقدی دوجشنواره برای دست آورد فنی و  اردیپل  افتخدو

 

 

 جوایز بخش فیلمنامه
 

 :حرفه ایجوایز فیلمنامه کوتاه 



 گلستان اداره کل رفهنگ و ارشاد اسالمی استان 

     ریا  51111111او  به مرلغ برای احراز رتره جشنواره  دیپل  افتخارتندیس و 

 

 ریا                                              31111111دوم به مرلغ برای احراز رتره جشنواره  دیپل  افتخار

 

 ریا      21111111سوم به مرلغ برای احراز رتره جشنواره  دیپل  افتخار
 

 

 جایزه بخش ویژه کرامت انسانی به یک نفر:
 

امه ی موضوعی تعیین لوح سپاس ، تندیس جشنواره و جایزه نقدی که متناسب با کیفیت اثر تولید شده از سوی اتاق فکر برن –الف 

 و پرداخت خواهد شد.

 شرکت در مراس  اختتامیه جشنواره بین المللی امام رضا)ع  در مشهد مقدس با هزینه سفر ریلی یا زمینی–ب 

 نکات مهم:

و نمایش باا قیاد ناام صااحب اثار ،      چاپ اع  از ،  گزارش بخش هایی  از آثار ارسالی در قالب ازمی تواند دبیرخانه  -1

آثار پویانمایی برتر دوره های قرلی و آثار برتر شناخته شده این دوره با نظار تهیاه کننادگان ایان دساته آثاار       . اری نمایدبهره برد

 .نمایش داده خواهد شد

 برگزار خواهد شد. نشست های تخصصی و کارگاههای آموزشی با حضور مهمانان و اساتید صاحرنظر) نقد و نظر   -2

، اسکان و پذیرایی پذیرفته شدگان در طو  برگزاری جشنواره باه عهاده دبیرخاناه جشانواره      هزینه های ایاب و ذهاب زمینی -3

 بوده و به شرکت کنندگان در مرحله نهایی متناسب با موقعیت محل سکونتشان کمک هزینه سفر پرداخت خواهد شد .

     ارسا  فرمایید. www.shamstoos.irهرگونه نظر و پیشنهاد را از طریا سامانه نظام پیشنهادات برروی سایت  -4

 اطووالر رسوواني و فرآینوود ثبووت نووام و ارسووال اثوور از طریووس تارنمووای شووم  تووو  بووه ن وواني   

golestan.shamstoos.ir    وportal.shamstoos.ir انجام مي شود . 
                                                             

 

 تقویم برگزاری:
 

                            01/4/0931    مهلت ارسال آثار :  

   44/4/0931   زمان انتخاب آثار برگزیده : 

 4/5/0931تاریخ برگزاری مراسم اختتاميه: 

 مکان برگزاری ج نواره : تاالر فخرالدین اسعد گرگاني
 

 ن اني پستي

اماور ساینمایی و سامعی بصاری                                                                               –رگانی / اداره کل فرهناگ و ارشااد اساالمی اساتان گلساتان      گرگان / میدان فخرالدین  اسعد گ

 49166 - 87565کد پستی : 

 11732228171شماره نمابر :                              11732226161شماره تما  : 

                                                                                                              

 
 

 
 

http://www.shamstoos.ir/

