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 لمیجووان ووو ة فو    یاستعدادها یی و معرفیبا هدف شناسا دیام انیکوتاه و عکس دانشجو لمیفالمللی بینجشنوارة  نیهمد
برگواار   توسط معاونت فرهنگی و اجتماعی و ارت علوم، تحقیقات و فناوری در تهران 1400تیر  28تا  25ا  کوتاه و عکس 

 .شودیم

 جشنواره موضوعات

 :شودیمو با موضوعات  یر برگاار و عکس  نامهلمیکوتاه، ف لمیفهای قالبدر امید ارة جشنو نیهمد

 آزاد. موضوع 1

 کنندگان است.انتخاب موضوع در این بخش، آ اد و در اختیار شرکت

 ژهیو. موضوع 2

 های اجتماعی؛ و آسیب و ادیاعت 2-1

 گری؛وجهان علیه خشونت و افراطی 2-2
 ایران؛ وتهران، پایتخت  2-3
  ندگی در دوران کرونا. 2-4

 جشنواره یهابخش

 های  یر برگاار خواهد شد:دهمین جشنوارة فیلم کوتاه و عکس امید، در بخش

 کوتاه لمیف. 1

 .شوندیم رفتهیپذ ییانمایو پو یمستند، تجرب ،یداستان یهالمیآثار در قالب ف ،بخش این در

 هکوتا لمیبخش ف مقررات

 د.باش قهیدق 30ا   شتریب دینبا هاملی مان ف مدت. 1

 .ساخته شده باشند( 1398خرداد  بعد ا  دیبا هالمینگذشته باشد )ف لمیف دیسال ا  تول 2ا   شیب. 2

 .وجود ندارد یا  نظر تعداد آثار ارسال یتیمحدود. 3

 شود. ده فرستا festivalomid.ir سایت جشنواره به نشانیلینک ا  طریق  به صورت دیبا هاملیف. 4

 MXF ،MOV (H.264) ،MPEG 4 (H.264) ،MPEG 2 ،DV: است ریقابل قبول جشنواره به شرح   یهافرمت. 5

AVI شود ا  فرمت ولی توصیه میH.264 MP4 1080p  یاH.264 MOV 1080p .استفاده شود 



 هناملمیبخش ف. 2

 یهوا لمناموه یف دیا  تول تیو وما یسینونامهلمیف ةنیجوان در  م یبه منظور کشف استعدادها یسینولمنامهیمسابقة ف بخش

 .شودیبرتر برگاار م

 هناملمیبخش ف مقررات

 د.کن افتیدرجشنواره  تیا  سا یرینام شده و کد رهگثبت نیبه شکل آنال دیبا نامهلمیف هر. 1

 .شود ذاریبارگدر هنگام ثبت اثر  word و pdf به صورت کامل با هر دو فرمت دیبا هانامهلمیف. 2

 د.شده باش دیتول یلمیف دینبا یارسال یهالمنامهیف ا . 3

 .اضافه شود نامهلمیدر صفحة اول ف  A4صفحه کیدر وداکثر  نامهلمیخالصة ف . ال م است4

 د.نوشته شده باش قهیدق 30 مان وداکثر  یبر مبنا دیبا نامهلمیف. 5

 .ذکر شود نامهلمیاس در صفحة اول فمنبع اقتب ،یاقتباس یهالمنامهیف . ال م است در6

 عکس بخش. 3

عکوس و  توانند آثار خود را به دو شکل توک یجشنواره م یهاشرکت در بخش عکس با توجه به بخش یمتقاض انیدانشجو
آن ا   ریکوه تاواو   شوود یگفته م یمجموعه عکس به آثارتوضیح اینکه . بفرستند جشنوارها  طریق سایت مجموعه عکس 

کننوده  عکاس فراهم آورند. هر شورکت  تیانتقال ذهن یال م را برا نةی م تیدر ارتباط باشند و در نها یمفهوم ای ینظر فرم
ارسوال   رخانوه یرا به دب (میفر 8تا  2 نیب)مجموعه عکس  1تک عکس و  10و آ اد،  ژهیو یهاا  بخش کیدر هر  تواندیم

 کند.

 هاتذکّر مهم دربارة ویرایش عکس

که با  یباشد. عکاسان یهنر یو عکاس یمستند اجتماع یعکاس نةیشامل هر دو  م تواندیجشنواره م نین در اعکاسا کردیرو
و  شدنیکیبه گراف ها که منجرعکس در یا  هرگونه دستکار دیبا کنندیو ارسال م دیآثار خود را تول یمستند اجتماع کردیرو

ووذف   یوا عناصر عکوس   ییجاکوالژ، جابه مونتاژ و ،یسا ، عکسصورت به هر تیدخالت در واقع ایعد عکس شود وذف بُ
 ایکاهش کنتراست، کاهش  ای شینور،کنترل رنگ، افاا میتنظ یمستند اجتماع یهاکنند. در عکس یخوددار ریعناصر تاو

را بورهم  اثور   یادمجا  است که وجه اسون  ییشارپنس و کراپ کردن تنها تا جا و نیکاهش گر ای شیافاا ،یتیکالر شیافاا

 .آ اد هستند یدیدر ارائة هرگونه تمه یهنر کردیبا رو یهاناند. عکس

 آثار و مقررات شرکت در بخش عکس یفن طیشرا

ی جشوونواره بووه نشووان  یرسووم تیدر سووا ابتوودا دیووشوورکت در جشوونواره با  یکننوودگان بوورا شوورکت یتمووام .1
festivalomid.ir مراوول   یو رما عبور خود را بورا  ینام کاربر نام،ثبت انیرا انجام دهند و در پا هینام اولثبت

 .نگه دارندجشنواره ناد خود  یبعد



 رخانوه یرا بوه دب  (میفور  8توا   2 نیب)مجموعة عکس  1تک عکس( و  10در هر بخش ) تواندیکننده مشرکت هر .2
 د.ارسال کن

 کیو بوه صوورت    دیبا تیا در نهامّا ؛ثبت شده باشند یبوده و با هر قالب دیو سف اهیس ای یرنگ توانندیم یارسال آثار .3

و در  Width=1600 یافقو  یهوا در عکوس پیکسول باشود )    1600که اندا ه ضلع بارگ آن وداقل Jpeg لیفا

لطفوا  انودا ه و وجوم    )تجاو  کند.  تیمگابا 10ا  نباید  یارسال لیفاوجم  (. Height=1600یعمود یهاعکس
بارگوذاری  ال م را نداشته باشند، در هنگوام   طیها شراکه عکس ی. در صورتدیا  ارسال کنترل کن شیها را پعکس

 با مشکل مواجه خواهید شد(.

عنوان عکس، نوام   لیقب ا  یانوشته چینام عکاس به داورها ارائه نخواهد شد. ه و عنوان عکس لیا  قب یاطالعات .4
مربوط به بخش  یفیو توص یحیتوض یهامتن د،یایها ببه صورت واترمارک در داخل عکس دینبا حیتوض ایعکاس 

 .ارسال گردد word لیبه صورت مجاا و فا ایها نعکسمجموعه

 ی اعمال کنند.راتییها تغمجموعه عکس بیو در صورت لاوم در تعداد و ترت دیوق دارند بنا به صالود داوران .5

 شوند.می یها در کنار هم داورو مجموعه عکس هاعکسجشنواره تک نیا در .6

 کرده باشند. جشنواره شرکت نیا یقبل یهادر دوره دینباارسالی  آثار .7

کننده موظوف اسوت   شرکت ،مردد شوند یاثر تیداوران در خاوص استناد و مالک یکه در مراول داور یصورت در .8
. شودیوذف م یداور ندیصورت ا  فرآ نیا ریغ . درکندجشنواره ارسال  رخانهیبه دب یمستندات خود را جهت بررس

 لیو فا ایو عکس قبل و بعد ا  اثر  ای (RAW) خام اثر لیشامل ارائه فا جشنواره رخانهیدب شده دریرفتهپذمستندات 

 .تلفن همراه خواهد بود یهاعکس یشده براثبت

 تیو در باب مالک یهرگونه دعو تیو مسئول شودیدر جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته م کنندهشرکت .9
 .است اثر ا  عهدة جشنواره خارج

 د.مختلف مورد استفاده قرار ده یهاتواند آثار را با ذکر نام صاوب اثر در قالب یکننده جشنواره م برگاار .10

جشونواره، در صوورت    یو جهت اهداف آمو شو  دیبه بخش مسابقه در قالب کتاب به چاپ خواهد رس افتهیراه  آثار .11

 .شودیجشنواره اهدا م کنندگانشرکت یکتاب به تمام نیا یکیدرخواست، نسخه الکترون

 ت.جشنواره اس نیمقررات ا یتمام رشیپذ یآثار به معنا ارسال .12

 د.انتخاب هستن تیمحور در اولو دهیرو ، خالقانه وابه ع،یبد آثار .13

 یعموم مقررات

 سوال ا    دوا   شیکوه بو   یآموختگانجشنواره مجا  است. دانش نیکشور در ا یهادانشگاه انیدانشجو ةهم شرکت

 .جشنواره شرکت کنند نیدر ا توانندیم این (،1398آموختگان سال )دانش نگذشته باشد شانلیتحااتمام 

 کنندگان با مراجعه ال م است درخواست نیاست؛ بنابرا ریپذجشنواره امکان تیسا قینام در جشنواره تنها ا  طر ثبت

 .دکنن افتیرا در یرید رهگو ک لیشرکت در جشنواره را تکم یفرم تقاضا  festivalomid.irتیبه سا

 ارسال مجدد آثار وجود ندارد ای رییامکان تغ. 

 شودیداده مدر جشنواره شرکت  یگواه اند،افتهیبه بخش مسابقه راه  آنها آثارکلّیة کسانی که  به. 



 د.شونیرا نداشته باشند ا  بخش مسابقه وذف مطبق این فراخوان  یشیو نما یفن یکه استانداردها یآثار 

 کردن آن وجود ندارداثر به جشنواره امکان خارج یابیا  راه پس. 

 رییا  مفاد آن و تغ یابهامات ناش ایکه در مقررات واضر لحاظ نشده  نشدهینیبشیدربارة موارد پ یینها میتام اخذ 

 .جشنواره است ریا  مقررات، با دب یدر بعض

 ی. در صورت اثبات خالف آن در هر مروله، اثر ارسالکندیم یکننده اثر را صاوب اثر تلقجشنواره، ارسال رخانهیدب 
 .کننده خواهد بودمتوجه ارسال ایآن ن یوقوق تیوذف شده و مسئول

 قرار  مایصداوس اریدر اخت یرسانمختلف جشنواره را به منظور اطالع یهاا  آثار بخش قهیدق 3مجا  است  رخانهیدب
 ی منتشر کند.اجتماع یهاشبکه دهد یا در

 ی)بورا هنرمنود  ( و عکوس  لمیبخش فو  یو عکس کارگردان )برا لمی(، پوستر فلمیف یقطعه عکس صحنه )نما ود 

 .شود یجشنواره بارگذار سایت در دینام با( در هنگام ثبتو فیلمنامه بخش عکس

 قبول مقررات اعالم شده است یشرکت در جشنواره به معنا یفرم تقاضا لیتکم. 

 هجشنوار شمارگاه

 1400خرداد  12: نام و بارگذاری آثار در سایت جشنوارهثبت لتمه نیآخر 

 1400تیر  28تا  25جشنواره:  یبرگاار  مان 

 


