آييننامــه شرکت در ۹۴مين جشــنواره بينالمللي فيلــم رشد،
هفدهمین جشنواره بینالمللي معلمان و دانشآموزان
و چهارمین جشنواره دانشجو معلمان فیلمساز
- ۱فیلمها در قالب مستند علمي و آموزشي ،مستند ،داستاني کوتاه ،پويانمــايي و داستاني بلنـــــد پذيرفته
ميشوند.
*يادآوری  :۱کلیه فیلمهای ارسالي بايد دارای مضامین علمي-آموزشي و تربیتي باشند.
- ۲از تاريخ تولید فیلم نبايد بیشتر از دو سال گذشته باشد.
- ۳محدوديتي در تعداد آثار ارسالي وجود ندارد.
*يادآوری :۲در هر لوح فشرده تنها يک فیلم ضبط شده و مشخصات کامل (نام فیلم ،کارگردان و زمان) روی
آن نوشته شود.
- ۴فیلمهای برگزيده با فرمت ۲۶۴ ( H.۴ ( MPو با کیفیت  Full HDپذيرفته ميشود.
- ۵تمامي آثار پذيرفته شده در جشنواره های ادواری فیلم رشد (استاني و خارج از کشور) شرکت داده خواهند
شد.
*يادآوری  :۳ثبت نام فراخوان به معني موافقت با حضور فیلم در تمام مراحل جشنواره ميباشد( .جشنواره
اصلي يا مرور جشنواره استاني فیلم رشد(
- ۶فیلمهايي که فاقد استاندارد فني پخش (کیفیت صدا و تصوير) باشند از جشنواره حذف ميشوند.
- ۷ارسال نسخه اصلي فیلمهای پذيرفته شده در بخش مسابقه همراه با زيرنويس انگلیسي توسط صاحب اثر به
دبیرخانه الزامي است.
- ۸در صورت پذيرش فیلــــــم در بخش مســـابقه ،امکان خروج از برنامه جشنواره برای فیلمسازان ،میسر نمي
باشد.
- ۹تمامي فیلمهای راه يافته به بخش مسابقه به تعداد مراکز نمايش در تهران و در صورت انتخاب در بخش
مرور استاني با توجه به نیاز تکثیر و نمايش داده خواهند شد.
*يادآوری  :۴بیشترين تعداد نمايش برای فیلمهای بلند سینمايي در تهران « »۱۱نوبت خواهد بود.

- ۱۱دريافت فــــرم فراخـــوان جشــنواره فقط بصورت الکتــــرونیکي امکانپذير است .شرکتکنندگان
محترم بايد به سايت جشنواره مراجعه و فرم فراخوان اينترنتي را تکمیل نموده و کد رهگیری دريافت ،و آن را
همراه فیلم خود به دبیرخانه جشنواره تحويل يا ارسال نمايند.
*يادآوری  :۵فیلمهايي که کارگردان آن فرهنگي باشند ،در گروه فرهنگیان فیلمساز مورد بررسي و داوری
قرار خواهندگرفت (ارائه گواهي از اداره آموزش و پرورش مربوطه و کپي حکم کارگزيني برای فیلمسازان
فرهنگي الزامي ميباشد.
*يادآوری  :۶فیلمهايي که کارگردان آن از دانشجومعلمان باشند ،در گروه دانشجــو معلمـان فیلمسـاز مورد
بررسي و داوری قرار خواهند گرفت( .ارائه گــواهي از پرديس فرهنگیان برای فیلمسـازان اين گـروه الزامي
است(.
*يادآوری  :۷آثار دانشآموزان فیلمساز نیز بشکل آزاد پذيرفته ميشود .فیلمهای دانشآموزاني که به صورت
آزاد ثبت نام نمودهاند ،در صورت دارا بودن شرايط الزم ،پذيرفته خواهندشد.
- ۱۱شخص يا اشخاص حقوقي پس از ثبت آثار خود در سايت جشنواره و دريافت کد رهگیری ،هر کد را به
همراه  DVDفیلم مربوطه پیوست و به دبیرخانه جشنواره ارسال نمايند.
- ۱۲اگر تهیه کننده اثر سازمان يا نهاد دولتي و يا شرکت خصوصي است ،مهر الکترونیکي شخصیت حقوقي
الزامي است.
- ۱۳به آثاری که فرم شرکت آنها بدون امضای الکترونیکي تهیه کننده ارسال شود ،ترتیب اثر داده نخواهد
شد.
- ۱۴تکمیل و ارسال الکترونیکي اين فراخوان به منزله پذيرش تمامي ضوابط و مقررات آيین نامه چهلونهمین
جشنواره بینالمللي فیلمهای علمي ،آموزشي و تربیتي رشد است.
- ۱۵اخذ تصمیم نهايي درباره هر نکتهای که در مقررات پیشبیني نشده يا ابهام ناشي از مفاد آن ،با دبیر
جشنواره خواهد بود.
جوايز جشنواره:
در هر بخش به بهترين آثار انتخاب شده از سوی هیئت داوران جوايز زير اهدا خواهد شد.
الف :فیلم برگزيده اول :تنديس زرين جشنواره به همراه جايزه نقدی

ب :فیلم برگزيده دوم :تنديس سیمین جشنواره به همراه جايزه نقدی
پ :فیلم برگزيده سوم :ديپلم افتخار به همراه جايزه نقدی
ت :در هر بخش بنا به نظر هیئت داوران جوايز ويژهای (تنديس زرين به همراه جايزه نقدی) به بهترين فیلمنامه يا
متن پژوهشي ،بهترين تهیه کننده ،بهترين تصويربرداری يا فیلمبرداری ،بهترين تدوينگر ،بهترين جلوههای ويژه،
بهترين موسیقي متن ،بهترين بازيگر تعلق ميگیرد.
جوايز ويژه نهادها:
جوايـز ويــــژه وزارتخانـهها ،نهـــادهای بینالمـللي (آيسیسکو ،صلیب ســرخ و  )...ســــازمانها ،موسســات
و بنیـاد های دولتــي فرهنگي و هنری و غیردولتي به فیلمهای برگزيده جداگانه اهدا خواهد شد.

