شیوه نامه بخش فیلم کوتاه دانشآموزی
مهلت ارسال آثار:
شرکت کنندگان در این بخش باید آثار خود را حداکثر تا تاریخ  15اردیبهشت به دبیرخانه جشنواره
تحویل دهند.

الف) مخاطبین:
 دانشآموزان مقطع ابتدائی استان البرز

 دانشآموزان مقطع متوسطه اول استان البرز

 دانشآموزان مقطع متوسطه دوم استان البرز
ب) عناوین رشتههای مسابقه:
 فیلم داستانی (فیلم کوتاه ،انیمیشن ،استاپ موشن و )...
 فیلم مستند

 فیلم علمی و آموزشی
ج) ضوابط تخصصی :
 -1فیلم داستانی به آن دسته از آثار ارسالی اطالق می شود که دارای داستان و هدف باشد و موضوعی را روایت
نماید .انتخاب مو ضوع آزاد ا ست و شرکت کنندگان می توانند آثار خود را در قالب فیلم کوتاه ،انیمی شن ،ا ستاپ
موشن و یا دیگر روش ها ارایه نمایند.
 -2م ستند کوتاه ،فیلمی ا ست که بازیگری به صورت خاص ندارد و اتفاق واقعی و حقیقی را به شیوهای زیبا و
هنری روایت می کند .م شاهده یا تو ضیحی از یک ر شته هنری یا شغلی جذاب ،روایت زندگی یک نفر ،م شکالت
مدرسهههه یا محله ،موفقیتهای دوسهههتانتان ،پیگیریها و گزارشهای دانشآموزی از اتفاقات مدرسهههه و… همه
میتوانند موضوعات مناسبی برای ساخت مستند کوتاه باشند.
 -3در تو ضیح فیلم علمی و آموز شی باید بیان دا شت :فیلم کوتاه علمی ،فیلمی ا ست که یک پدیده علمی را
ثبت میکند یا اتفاقی را بهصورت علمی روایت میکند .این اتفاق میتواند یک رصد نجومی ،یک آزمایش فیزیکی

یا شهیمیایی ،یک تشهریح یا فرآیند زیسهتی ،یک مشهاهده زیبا از طبیعت و… باشهد .مهم علمی بودن این فیلم
کوتاه ا ست .در ق سمت فیلمهای آموز شی هم دانش آموزان میتوانند تمام دروس خود را به صورت یک فیلم در
بیاورند و بهنوعی آموزش درس خود را انجام دهند.
 -4فایل فیلم کوتاه ( دا ستانی ،م ستند ،علمی و آموز شی) با کیفیت صدای منا سب و فرمت  .mpegبر روی
 CDیا  DVDذخیره گردیده و ارسال شود.
 -5فیلمنامه به صورت مکتوب در فایل ذخیره شده ارائه گردد.
 -6فرم مشخصات فیلم کوتاه اعم از نام فیلم و عوامل تولید عنوان فیلم ،گرایش فیلم ( داستانی ،مستند ،علمی و
آموز شی ) ،نام و تح صیالت کارگردان ،جن سیت ،مدت زمان دقیق فیلم ،نام ا ستان-منطقه و نام مدر سه سایر
مشخصات آن در فایلی با فرمت  .docxیا  .pdfدر پوشه صاحب اثر ذخیره شود.
 -7بر روی هر لوح فشههرده (  CDیا  ) DVDفقط یک فیلم رایت شههود و فقط موارد ذیل چاپ و یا با خط خوانا
نوشته شود :عنوان فیلم ،گرایش فیلم ( داستانی ،مستند ،علمی و آموزشی ) ،نام و تحصیالت کارگردان
د) ضوابط عمومی :
 -1کلیه دانشآموزان سه مقطع تحصیلی باید آثار خود را حداکثر تا تاریخ  15اردیبهشت به دبیرخانه جشنواره
تحویل دهند.
 -2همکاری در دو یا چند فیلم و همچنین شرکت در همه بخشهای جشنواره به هر تعداد آزاد است .
 -3کارگردان و سازنده فیلم باید دانش آموز یکی از مقاطع تحصیلی باشد ،اما سایر عوامل می توانند از نفراتی جز
دانش آموزان انتخاب گردند.
-4در این بخش ،جایزه صرفا به کارگردان فیلم منتخب اهدا می شود.

نمونه فرم مشخصات فیلم کوتاه
عنوان فیلم:

کارگردان فیلم :

نوع فیلم :داستانی مستند علمی و آموزشی

مدت زمان فیلم:

مقطع تحصیلی:

نام و تلفن آموزشگاه:

-1جدول باال نمونه است  .پس میتوان ردیفهایی به آن افزود یا از آن کاست .اگر بیش از دو بازیگر دارید می-
توانید مثال ردیف مشاور را حذف کنید و جای آن نام بازیگر را درج نمایید.
 -2در وارد کردن تلفن همراه هر یک از دستاندرکاران اهتمام ویژه ورزید.

