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فنی و حرفه ای استان زنجان به همراه اداره کل فرهنگ و ارشاد اداره کل آموزش در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، 

و ایجاد رقابت سازنده بین  آموزی و انیمیشن مهارت  فیلم کوتاهبه منظور شناسایی و معرفی برترین آثار اسالمی استان زنجان 

 .کندبرگزار می و هنرمندان بخش انیمیشن سازانفیلم

و با استفاده از المانهای بومی و محلی و ساختاری آموزنده و در جهت که با رویکردی خالقانه و نوآورانه  و انیمیشن هایی هافیلم

 .ردارندای برخواز اهمیت ویژه آموزش ساخته شوند

 جشنواره اهداف: 

 شناساندن ویژگی های مهارت آموزی به جامعه –لفا

 شیوه های مهارت آموزیشناسایی و معرفی  –ب

 مهارت آموزیروز آمد کردن  –ج

 جایگاه مهارت آموزی در کشورتقویت  –د

 مهارت آموزانتالش برای گسترش و جذب  –ه

 جشنواره هایبخش: 

 .شودبرگزار میبه شرح زیر  انیمیشن و کوتاه فیلم آموزی مهارت مسابقه

 بخش مسابقه 

 بخش ویژه 

 :بخش مسابقه

 .توانند در این بخش حضور یابندمی و پویا نمایی داستانی، مستند، تجربی هایی آثار تولیدی در چارچوب اهداف جشنواره و در قالبهمه

 مسابقهمقررات خاص بخش  *

 .دقیقه است 5ها حداکثر زمان برای فیلم-۱ 

 :آثار قابل پذیرش-۲

 ۹۳۱7سالابتدای تولید شده از  مستند و تجربی داستانی، هایفیلم -الف

وزی های مهارت آماند، مشروط به آن که تاکنون در جشنواره شدهجشنواره های فیلم کوتاه شرکت داده های داستانی، مستند، تجربی بخشدر هایی که فیلم -ب

 .باشند، مستقیما به بخش مسابقه راه خواهند یافتبه نمایش در نیامده 

 

 :بخش ویژه



 «فیلم استاد شاگردی» الف: 

صنایع ، دیاستاد شاگرتولیدشده با موضوع  و پویانمایی داستانی، مستند هایاز فیلم استاد شاگردیبه منظور رشد و اعتالی فرهنگ و هنر ایران اسالمی و ترویج 

 .آیدتجلیل به عمل می استادکاران و مربیان فنی و حرفه ایو سرنوشت  پذیراقشار آسیب ، بهزیستی، دستی

یستی اداره کل بهزتواند محوریت موضوع آثار باشد. اقتباس از آثار ایرانی و اسالمی در اولویت قرار دارد. جوایز این بخش از سوی می سرنوشتو یا  استاد شاگردی

 .اهدا خواهد شد صنایع دستی و گردشگریو کمیته امداد و اداره کل میراث فرهنگی، 

 :«فرهنگ بومی و هویت ملی» ب: 

، توجه و تاکید بر هویت ایرانی اسالمی و تقویت اندیشه وطن دوستی و انعکاس یات مهارت آموزیاین بخش به فرهنگ بومی اقوام مختلف مردم ایران زمین، تجرب

 .پردازدسازان جوان میآن از نگاه فیلم

 

 :مسابقهجوایز 

 بهترین فیلمبه  جایزه ویژه فراخوان و تندیس  –

 در بخش فیلم تجربی اثربهترین به  و جایزه ویژه فراخوان تندیس  –

 در بخش فیلم مستند اثربهترین به  و جایزه ویژه فراخوان تندیس –

 در بخش فیلم پویانمایی اثربهترین به  جایزه ویژه فراخوان و تندیس  –

 ویژه) استاد شاگردی(در بخش  اثربهترین به  فراخوانجایزه ویژه  و تندیس  –

 ویژه) فرهنگ بومی و هویت ملی(در بخش  اثربهترین به  جایزه ویژه فراخوان و تندیس  –

 

 

 مسابقهشرایط عمومی برای شرکت در  

 .کنندگان بخش خصوصی آزاد استهای دولتی و تهیهسازان ، نهادها ، سازمانی فیلمشرکت همه .۹

 .را به دقت مطالعه کنند” شرایط فنی آثار“به تغییر شرایط فنی پذیرش آثار، الزم است متقاضیان پیش از ارسال آثار ، مفاد بخش با توجه  .2

 

 .ارسال نمایند و امکان اصالح و ارسال مجدد وجود ندارد مسابقهتوانند فیلم خود را به دبیرخانه بار میسازان فقط یکفیلم  :توجه

 .مگابایت الزامی است ۹5؛ حداکثر یک دقیقه و حجم حداکثر  MPG4 فرمتارسال تیزر با  .5

 .شوندهایی که استانداردهای فنی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف میفیلم .6

 .پذیردهای ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت کننده را نمیدبیرخانه ، هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب .7

 .ندارد وجود جشنواره برنامه از های جشنواره امکان خارج کردن آن هاها به بخشفیلم یابیپس از راه .8

کل  اداره با بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات، تصمیم نهایی درباره موارد پیش .۱

 .است استان زنجان می با همکاری اداره ارشاد اسالفنی و حرفه ای 

های دهد که فیلم، اختیار و اجازه میاداره کل فنی و حرفه ای استان زنجانکننده اثر یا نماینده قانونی ایشان به تهیه دبیرخانه، با ارسال فیلم به  .۹1

ه ب ترویج مهارت آموزیدرسراسر کشور و در قالب  حرفه ایادارات کل فنی و برداری آموزشی به ویژه در منتخب را فارغ از جنبه انتفاعی و مالی و به منظور بهره

 .نمایش درآورد و در این زمینه اعتراضی نخواهد داشت

 .تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعالم شده است .۹۹

 :شرایط فنی آثار 



ارسال شوند در  VOB یا همان فایل DVD Video  هایی که به صورتتمامی آثار ارسالی باید به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه گردند، فیلم –

 .جشنواره پذیرفته نخواهند شد

 .به دفتر جشنواره تحویل داده شوند 51iیا  2۲p-  25pو لزوماً با فریم ریت های    Full HD- HDV – DV هایآثار بایستی در یکی از قطع

 :های قابل پذیرشفرمت

 MPEG 4 (H.264) 

   :تذکر مهم

رو نساز مستقیماً به نمایش درخواهد آمد، از اییابی هر فیلم به بخش مسابقه، فایل ارائه شده توسط فیلمای بودن دریافت آثار، در صورت راهبا توجه به تک مرحله

 .ارائه دهند دبیرخانهسازان از ابتدا نسخه نهایی اثر را با کیفیت مناسب به است فیلمضروری

  به همراه نسخه استریو به دبیرخانه ارائه نمایند در صورت پذیرفته شدن ( 5٫۹توانند این نسخه را )اند، میصداگذاری شده ۹صاحبان آثاری که به شیوه

 .به نمایش درخواهد آمد 5٫۹هر اثر در بخش مسابقه نسخه 

 های دارای اشکال، در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شدفایلهای متفرقه یا بدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت. 

 

 .خواهد شداز طریق لوح فشرده دریافت سازان فیلم آثار :نکته

 

 :توجه

 .شوندها بازگشت داده نمیهای فیلمنسخه -۹

 .شوداعالم می اداره کل فنی و حرفه ای استان زنجان های نتایج بازبینی فقط از طریق سایت -2

 :شمار جشنوارهگاه

 1۹/۹۹/۹۳۱7:  ارائه آثار به دبیرخانه مسابقاتتاریخ  

 ۳1/۹۹/۹۳۱7 :ارائه آثار به دبیرخانه تاریخ پایان 

 اسفند ماهنیمه اول  : های راه یافته به بخش مسابقهاعالم فیلم  

  ۱5/۱۲/۱931 : اختتامیهبرگزاری و  ی برگزیدهپخش فیلم هازمان  

 .خواهد شدنتأکید می شود که مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمدید   :توجه

 :نشانی برای ارسال آثار 

 زنجان بلوار شیخ اشراق اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان زنجان واحد روابط عمومی

 ۲5۹57۱۱۲65کدپستی:  

 12۲-۳۳1۳62۲7تلفن: 

 www.zntvto.ir     :اداره کل سایت 

 Zanjan@irantvto.ir   :پست الکترونیک

http://www.zntvto.ir/
http://www.zntvto.ir/

