
 (السالم علیه) الرضا موسی بن علی یا علیک السالم

 رضوی  داستانی و مستند کوتاه فیلم ملی جشنواره یازدهمین فراخوان

 (ع) رضا امام المللی بین جشنواره چهاردهمین های برنامه سری از

 5931 ماه مرداد -اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد

 

 احیاء کند. خدا رحمت کند کسی که امر ما را

 امام رضا)ع(

 همـزمان و( س) معصومه فاطمه حضرت و( ع) الرضا موسی ابن علی حضرت سعادت با ميالد سالروز مناسبت به

 .نمــایدمی بـــرگزار یـزد استـان اسالمی ارشـاد و فرهنگ كل اداره كـرامـت دهه با

 اهـداف:: 

 رضـوی منــور فرهنــگ تــرویـج و اشاعه -

 (ع)رضــا امـام بویژه معصوميـن ائمـه سيره با مرتبط هنری و فرهنگی های فعاليت گسترش -

 اسالمی زندگی سبک های آموزه از الهام با دینی هنر برتر آثار پدیدآورندگان و توليدكنندگان شناسایی -

 جشنواره موضوعات:: 

 سبک و اخالقی دینی، و ارزشی موضوعات از یکی قالب در و جشنواره اهداف راستای در باید توليدی آثار همه

 .باشد اسالمی زندگی

  :رضوی فرهنگ -5

 جایگاه امام، خادمان و یاران رضوی، سيره و كالم در تربيتی و آموزشی هایپيام ها،داستان ها،حکمت احادیث،

 ...و حضرت مناظرات و اخالقی و علمی ویژه

 :اسالمی زندگی سبک -2

 ار اخالقی فضایل و انسانی كرامات اسالمی، دینی، مفاهيم از ایجلوه معنوی فضای ایجاد ضمن كه آثاری كليه

 .نماید ارائه

 جشنواره مسابقه هایبخش:: 

  كوتاه داستانی بخش(الف

 كوتاه مستند بخش(ب

 جشنواره جنبی هایبخش ::

 هنری و فرهنگی جنبی هایبخش برگزاری(الف 



 پژوهشی های نشست و تخصصی های كارگاه برگزاری(ب

 

 زجوای:: 

 مسابقــه بخـش:: 

 داستانی كوتاه فيلم بهترین به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار طالیی،دیپلم تندیس:: 

 داستانی كوتاه برتر فيلم دومين به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار دیپلم:: 

 داستانی كوتاه برتر فيلم سومين به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار دیپلم:: 

 مستند فيلم بهترین به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار دیپلم طالیی، تندیس:: 

 مستند برتر فيلم دومين به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار دیپلم:: 

 مستند برتر فيلم سومين به نقدی جایزه ریال ميليون 07 پرداخت و افتخار دیپلم:: 

 .است جشنواره در منتخب فرد حضور به منوط جوایز اهدای:: 

 

 شمار گـاه:: 

  5030 ماه خرداد 07:آثار ارسال مهلت آخرین:: 

 5030 ماه تير 50:  جشنواره منتخب های فيلم اسامی اعالم::  

 5030 ماه مرداد 57 لغایت 51: جشنواره برگزاری زمان::  

 5030 ماه مرداد 55 :اختتـاميــه مراسـم::  

 عمومی مقررات:: 

 شركت رضوی فيلم جشنواره گذشته های دوره در یا بوده بعد به 5030سال توليد باید ارسالی های فيلم -5

 .باشند شده توليد دی اچ فول و دی كم،اچ وی دی،دی وی دی قطع در و باشند نکرده

 سه انضمام به) دی وی دی حلقه یک روی بر مستقل، بصورت بازبينی جهت باید ها فيلم این از یک هر -5

 .شوند ارسال( فشرده لوح روی كارگردان عکس قطعه یک و فيلم صحنه از عکس قطعه

 .شود نوشته دی وی دی روی بر كامل طور به فيلم زمان و فيلم،كارگردان مشخصات -0

 شركت جانب از آثار نامطلوب ارسال از ناشی احتمالی آسيب قبال در مسئوليتی هيچ جشنواره دبيرخانه -4

 .ندارد را كنندگان

 نخواهد داده اثر ترتيب باشد معيوب آن فيلم یا شود ارسال ناقص آن مدارک كه هایی فيلم شركت تقاضای به -0

 .شد

 ارائه دی اچ فول و وی دی اچ دی، كم،اچ وی دی های فرمت از یکی با بایست می برگزیده های فيلم -6

 (دی وی دی یا دیسک هارد روی بر  AVI  ترجيحا.)شود



 فيلم بانک در پژوهشگران استفاده منظور به جشنواره، دبيرخانه به شده ارائه دی وی دی های نسخه -0

 .شد خواهد نگهداری رضوی دبيرخانه

 در نآ مفاد از ناشی ابهامات یا و نشده بينی پيش حاضر مقررات در كه ای نکته هر باره در نهایی تصميم اخذ -1

 .است جشنواره دبير اختيار

 بر رد،گي می صورت فرم اطالعات مبنای بر كه فيلم حقوقی و تبليغی مسائل خصوص در مسئوليت هرگونه -3

 .است فرم كننده امضاء عهده

 .شود می اهداء نفر یک به تنها رشته یک در جشنواره جایزه -57

 .دارد را رآثا از حداقلی استفاده جشنواره،اجازه تلویزیونی و تبليغی آثار توليد برای جشنواره برگزاری ستاد -55

 .است الزامی ارسالی فشرده لوح روی بر فيلم زمان مدت و كارگردان ، فيلم نام ذكر -55

 اصلی مقررات:: 

 .است آزاد عموم طرف از اثر ارسال  

 .باشد می دقيقه47 مستند و داستانی بخش كوتاه های فيلم زمان حداكثر

 و مودهن تکميل را جشنواره اثر،فرم كارگردانان و دارند حقيقی و حقوقی كننده تهيه كه هایی فيلم از دسته آن  

 مجوز نامه باید جشنواره، مسابقه بخش در شدن پذیرفته صورت در نمایند، می ارسال جشنواره دبيرخانه به

 .نمایند ارسال جشنواره دبيرخانه به را كننده تهيه توسط جشنواره در حضور

 

 نکته:: 

 دبيرخانه عهده به جشنواره برگزاری طول در شدگان پذیرفته  پذیرایی و اسکان ذهاب، و ایاب های هزینه

 فرس هزینه كمک سکونتشان محل موقعيت با متناسب نهایی مرحله در كنندگان شركت به و بوده جشنواره

 .شد خواهد پرداخت

 .شودمی اهدا شركت گواهی جشنواره به یافته راه آثار كليه به

 

 تماس با دبیرخانه

 700 06546667اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان یزد، اداره سينمایی، تلفن: یزد، بلوار دانشجو، 

، ساختمان مارليک، 5/07ابتدای بلوار امام جعفر صادق)ع(، كوچه شهيد عظيمی، پالک  -یزد، خيابان كاشانی

  1356000513كدپستی: 

 700 01565057-50و  700 01565050تلفن: 


