


هوالجمیل

فراخوان دومین فصل واره فرهنگی و هنری ایثار

گاان و اداره کل بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان های استان تهران ضمن ارج نهادن به مقام واالی شهدا، جانبازان، آزاد

ژه باه تمامی رشادت های ایثارگران ایران اسالمی و با توجه به ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه اساالمی و توجاه ویا

ه های فرزندان ایران اساالمی باا هادو توساعمنویات مقام معظم رهبری در خصوص زنده نگه داشتن یاد و خاطره ی رشادت

ین فرهنگی و نهادینه کردن فرهنگ واالی ایثار و شهادت و گسترش این اصل مهم در الیه های آحااد مختفاو جامعاه و هم نا

ل واره در اولین فصل واره، اقدام به برگزاری دوماین دوره ایان فصاازاستقبال پرشور اصحاب فرهنگ و هنر ایران اسالمی 

.قالب های مختفو فرهنگی و هنری می نماید

ن دوره این دبیرخانه این جشنواره ضمن آسیب شناسی حوزه  های مختفو اجتماعی، هم نین نگاه ویژه به تجربه اولیبدهی ست 

و ارتبااط فصل واره، ضمن تشکیل  کارگروه های فرهنگی و هنری مختفاو باه جهات بااالبردن ساط  کمای و کیای فصال واره

مسااتمر بااا اصااحاب فرهنااگ و هناار و د د ه مناادان ایاان مساایر، سااعی نمااوده ضاامن برطاارو کااردن مواناا  موجااود در اولااین 

ل واره انجاام فصل واره، برنامه ریزی مناسبی را در مسیر رسیدن به نقطه مطفوب و هم افزایی بیشتر در دومین دوره این فصا

. دهد

بخش هایوموضوعاتاهداو،رپرشوحضورجهتبهوهنرقفماندیشه،صاحبانتمامیازدعوتضمندبیرخانهاین

.رساندمیهنروفرهنگبزرگخانوادهعموماطالعبهرافصل وارهدرمختفو

فرهنگ ایثار و شهادت و توجه به روحیه از خودگذشتگی در میان آحاد جامعهتوسعه ،.

ژه بگه گسترش تعامل فرهنگی و هنری بیشتر بین هنرمندان و صاحبان اندیشه در حوزه فرهنگگ ایثگار ومگومی بگا نگگاه ویگ

.مساجد و محالت سطح شهر

تجلیل از خانواده ی شهدا و ایثارگران.

 یری از با بهره گ« ایثار و شهادت، جهاد، مقاومت و همدلی اجتماوی» تشویق و ترغیب هنرمندان به تولید آثار فاخر با موضوع

.شیوه ها و ابزار های مختلف هنری

اهداو
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شهادتوایثارفرهنگمحوریتباهنریمختلفزمینه هایدرجواناستعدادهایظرفیتازحمایتوکشف

آثارانتشاروتدوینگردآوری،هدفباشهادتوایثارفرهنگحوزه یبامرتبطهنرمنداناطالواتیبانکایجاد.

اهیآگوبینشارتقاءهدفباهنریارزشمندوفاخرآثارتولیدجهتبهفرهنگیوفکریزمینه هایگسترش

.شهادتوایثارفرهنگحوزه یدراجتماویسازیگفتمانایجادوجامعه

جامعهومومیگستره یدرباالبخشیاثربهنگاهبامردموهنربیشترپیوندایجاد.

ناختیشومعرفتیحوزه هایبهویژهنگاهوخودباوریروحیه یترویجباایرانیجامعهدرنسلیبینشکافکاهش

.

 ایثار و ایثارگری درطول تاریخ ایران

جانبازان و آزادگان دفاع مقدس، شهدا

شهدای مدافع حرم ، مدافع امنیت و...

ایثار و شهادت در فرهنگ واشورایی و رضوی

ایثار روستاییان و وشایر کشور

نشان هاایثار کادر درمان و آتش

قرآن کریمایثار در

شهدای مسجد

 ایثار اجتماوی

:موضوعات فصل واره 
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های استانی بخش 
 سرود

تئاتر خیابانی

تئاتر صحنه ای

بخش های ملی
 نویسی صحنه ای نمایشنامه

 و ایده خیابانی طرح

 گویی قصه

 ثانیه ای120گرافیک، کمیک موشن، انیمیشن، فیلم های موشن

نماهنگ

 پوستر طراحی

وکس

 پوستر و وکس نمایشگاه

(  استانی) بخش های جنبی 
اجراهای محله محور تئاتر

اجراهای محله محور سرود

 آموزش های هنری در سطح محالت و مساجد

بخش های فصل واره
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بخش سرودشرایط شرکت در 
گستره ی این بخش از فصل واره استان تهران می باشد.
تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره.
آثار در دو بخش مورد داوری قرار خواهند گرفت:

. ویژه دومین فصل واره فرهنگی و هنری ایثارآثار تولید شده *
. آثاری که از قبل تهیه و پخش شده اند*

تآثار در بخش شعر و ترانه، آهنگ سازی و تنظیم، اجرای گروهی و تک خوانی مورد داوری قرار خواهند گرف.
هر گروه می تواند حداکثر سه اثر به دبیرخانه ارسال نماید.
منعقد خواهد سه اثر برگزیده که ویژه این فصل واره تولید شده باشند مورد حمایت قرار گرفته و قرارداد تولید

.شد
دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی در تبلیغات و برنامه های فصل واره استفاده نماید .
گروه های برگزیده مکلف به اجرای زنده در مراسم و برنامه های مد نظر دبیرخانگه فصگل واره خواهنگد بگود و

. داوری نهایی در این اجراها انجام خواهد شد
حق الزحمه اجرای گروه های سرود در بخش جنبی در قالب کمک هزینه پرداخت خواهد شد .
  (09301802578)متقاضگگگگگیان می تواننگگگگگد آثگگگگگار خگگگگگود را از طریگگگگگق پیام رسگگگگگان واتگگگگگس آ

.، بارگزاری لینک و یا ارسال دی وی دی به دبیرخانه ارسال نمایند(c.p.isaar@gmail.com)ایمیل
.اشندآثاری که در دوره اول این رویداد شرکت نموده اند نمی توانند مجدد متقاضی حضور در دومین دوره ب:تذکر

:  جوایز گروه های برگزیده
 میلیون تومان 15رتبه اول تا سقف مبلغ

 میلیون تومان 10رتبه دوم تا سقف مبلغ

 میلیون تومان7رتبه سوم تا سقف مبلغ

میلیون 7غ در بخش های تنظیم و آهنگسازی، شعر و ترانه، بهترین تک خوان به ترتیب نفر اول تا سقف مبل

.میلیون تومان اهدا خواهد شد3میلیون تومان و سوم تا سقف مبلغ 5تومان ، دوم تا سقف مبلغ 

بخش سرود
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:تقویم اجرایی

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری جشنواره
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خیابانیشرایط شرکت در بخش تئاتر 
گستره ی این بخش از فصل واره استان تهران می باشد.

تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره.

ومومی اولویت پذیرش آثار با متون نمایشی است که قبالً در هیچ جشنواره ای شرکت نکرده یا به اجرای

.  درنیامده باشد

رسی ارائه مجوز کتبی نویسنده به همراه نمایشنامه الزامی است در صورت ودم ارسال مجوز، طرح مورد بر

.قرار نخواهد گرفت

آثار ارسالی وودت نخواهد شد.

 دقیقه باشد30دقیقه و بیشتر از 15مدت زمان آثار ارائه شده نباید کمتر از.

و ذهاب، ستاد برگزاری فصل واره مسئولیتی در قبال تامین محل تمرین، ساخت دکور، دوخت لباس، ایاب

ا امکان چا  مواد تبلیغی نمایش ها نداشته و توصیه می شود گروه ها از طراحی صحنه سبک و قابل حمل ب

.نصب سریع استفاده نمایند

فصل واره شرکت کنندگان در این فصل واره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاستگذاری های

.بوده و ودم روایت قوانین موجب حذف آثار خواهد شد

 تعیین زمان و مکان اجرای نمایش ها به وهده ستاد برگزاری و بر اساس امکانات موجود در سطح

.  شهرستان های استان تهران می باشد

 بر اساس واجرای وموم در محل های مشخص شده توسط دبیرخانه خواهد بود 5هر گروه مکلف به

. برآورد این دبیرخانه، کمک هزینه اجرای گروه های نمایشی پرداخت خواهد شد

  و یا ( 09301802578)متقاضیان می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان واتس آ

.به دبیرخانه ارسال نمایند(c.p.isaar@gmail.com)ایمیل

تئاتر خیابانی بزرگسال و کودک و نوجوان 
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جوایزتئاتر خیابانی بزرگسال و کودک و نوجوان 
 میلیون تومان 10تا سقف مبلغ کارگردانیاولرتبه

 میلیون تومان 7تا سقف مبلغ کارگردانی دوم رتبه

 میلیون 5مبلغتا سقف کارگردانی سوم رتبه

 ک با نظگر بخش های بازیگری زن و مرد، نویسندگی، موسیقی و طراحی صحنه به تفکیجوایز

میلیون تومان و رتبه سوم مبلگغ 5میلیون تومان، رتبه دوم 7مبالغ رتبه اول تا سقفداوران 

.میلیون تومان اهداء خواهد شد3

 میلیگون کمگک 10گروه های پذیرفته با نظر دبیرخانه و بر اساس معیارهای فنی تا سگقف به

.هزینه پرداخت خواهد شد

 راه یافتگه هایبرگزاری جشنواره به تشخیص کمیته انتخاب و بنا به موارد ذیل به گروهستاد

میلیون تومان 10تا سقف مبلغ (  گروه بزرگسال7)و ( گروه کودک و نوجوان5)به جشنواره 

.کمک هزینه پرداخت خواهد کرد

تقویم اجرایی بخش تئاتر خیابانی 

1401/ 30/06: آخرین مهلت ارسال طرح و ایده

1401/ 07/ 20: اوالم نتایج طرح های پذیرفته شده

08/1401/ 30لغایت 08/1401/ 20: بازبینی آثار

1401آذر ماه : زمان برگزاری فصل واره 
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 های حرفه ای با توجه به بررسی وضعیت تولیدات تئاتر خالء نمایشاداره کل هنری بنیاد شهید و امور ایثارگران 

وجود در در زمینه ایثار را چه به لحاظ کمی و چه بر اساس شاخص های کیفی رصد نموده است وبنا بر شرایط م

ره رش نهایی متون و اجرا همراه با هنرمندان این ورصه خواهد بود و در این مسیر با بهنگااین دوره از ایده تا 

ار گیری از محضر اساتید به نام کشور تالش خواهد کرد ضمن آموزش، تولید، نشر و اجرای مناسب این آث

.  تولیدات فاخرهنرمندان متعهد و ارزشمند تئاتر ایران را با موضوع ایثار و شهادت مورد حمایت قرار دهد

تهران این روی دبیرخانه فصل واره فرهنگی و هنری ایثار با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استاناز 

و انجمن هنرهای نمایشی  استان در مرحله نخست از کلیه گروه های نمایشی برای همراهی در این رویداد 

.فرهنگی دووت بعمل می آورد

(از ایده تا اجرا)شرایط شرکت در بخش نمایش های صحنه ایی 
گستره این بخش از فصل واره استان تهران می باشد.

تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره  .

 خواهد بود اثر 10در مرحله نهایی ظرفیت پذیرش این بخش  .

 کارگاه ها به صورت حضوری و غیر حضوری برگزار می گردد.

هر گروه نمایشی امکان ارسال حداکثر دو طرح را دارد.

شاور دبیرخانه فصل واره در این بخش از تجربه و تخصص استادان نمایشنامه نویس حرفه ای به ونوان م

مایشنامه گروه های برگزیده برای ارتقاء کیفیت آثار، نظارت و کمک به روند نگارش متن از ایده تا خلق ن

.در مرحله تولید و اجرای هر اثر نیز یک  مشاور و ناظر کیفی معرفی می شد. بهره خواهد برد

(از ایده تا اجرا)بخش نمایش های صحنه ایی 
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 از روند مشاوره و هدایت از طریق کارگاه های مجازی و وبینارهای تخصصی انجام خواهد شدبخشی.

 ماه به شرکت کنندگان زمان داده خواهد شد و 2از زمان اوالم پذیرش طرح تا تولید نهایی نمایشنامه

.ماه فرصت تولید اثر را خواهد داشت2پس از تایید متن گروه اجرایی به مدت 

میته ی در این بخش چنانچه گروه توان تولید اثر با شاخص های تعریف شده دبیرخانه را نداشته باشد، ک

.اجرایی با حفظ حقوق نویسنده می تواند کارگردانی و اجرای اثر را به گروه دیگری واگذار نماید 

 هیچ یک از طرح های ارسالی پیش تر نباید در قالب نمایشنامه اجرا، ارائه و یا چا  شده باشند.

واهند تمامی نمایشنامه های پذیرفته شده در قالب مجمووه نمایشنامه های ایثار با نظر استادان به چا  خ

.رسید 

 میلیون 5مبلغ تا سقفنمایشنامه هایی که در مرحله نهایی مورد تایید استادان  کارگاه ها قرار گیرند

.تومان حق التالیف پرداخت خواهد شد

استان دبیر خانه فصل واره در رابطه با آثار نمایشی که با موضوع زندگینامه شهدا و یا ایثارگران شاخص

.داشته و انتخاب این آثار در اولویت می باشندیژه تهیه و ارائه می شوندتوجه وتهران 

 آثار ارسالی می بایست به صورت فایلpdf به همراه فرم تکمیل شده، روزومه ی نویسنده و گروه اجرایی و

.ارسال گردد( c.p.isaar@gmail.com)یک قطعه وکس از متقاضی، به آدرس ایمیل دبیرخانه  

چا  ستاد برگزاری فصل واره مسئولیتی در قبال تامین محل تمرین، ساخت و ساز دکور ، دوخت لباس ،

.مواد تبلیغی نمایش ها نخواهد داشت

در هنگام ارسال طرح ذکر منبع نگارش متون الزامی می باشد.

حقوق مادی ومعنوی متون نهایی به بنیاد واگذار خواهد شد.

ی فصل واره شرکت کنندگان در این فصل واره با ارسال اثر خود متعهد به پذیرش قوانین و سیاستگذاری ها

.بوده و ودم روایت قوانین موجب حذف آثار خواهد شد
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 کانات زمان و مکان اجرای نمایشها به وهده انجمن هنرهای نمایشی استان تهران بوده و بر اساس امتعیین

.  موجود خواهد بود

ت حضور در فصل واره به منزله پذیرش ضوابط اجرایی آن است و گروه های شرکت کننده ملزم به روای

.قوانین،مقررات و شئونات اسالمی خواهند بود

هر انتخاب آثار بر اساس نمایشنامه های تازه نگارش یافته در قالب کارگاه های این رویداد خواهد بود و

اثری که  قبالً در جشنواره ای شرکت کرده یا به اجرای ومومی درآمده باشد در هر مرحله حذف خواهد 

.شد

وط به گروه های متقاضی طرح های خود را از میان منابع پیشنهادی دبیرخانه و یا دیگر منابع مستند مرب

.زندگی نامه شهدا، ایثارگران و فرمانده هان انتخاب نمایند

 تا سقف ل وارهفصستاد برگزاری فصل واره به تشخیص کمیته انتخاب به گروه های راه یافته به مرحله نهایی

میلیون تومان کمک هزینه پرداخت خواهد کرد شامل هزینه های تولید و اجرای وموم و بنابر20مبلغ 

.تایید ناظرین و مشاورین پرداخت می نماید

ولید و پس از مبلغ فوق بنا به صالحدید و تایید مشاور فنی گروه ها و در سه مرحله ی پیش تولید، ت: تذکر

.اجرای وموم پرداخت خواهد شد

تقویم اجرایی:
1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری جشنواره
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ارسال فایلPDF وWORD  آثار به ایمیل(c.p.isaar@gmail.com) یا شماره واتسا و

فصل واره ( 09301802578)

 اثر به دبیر خانه فصل واره می باشد3هر نویسنده مجاز به ارسال حداکثر.

دتمامی حقوق مادی و معنوی آثار برگزیده جهت چا  و استفاده  متعلق به دبیرخانه فصل واره می باش.

بخش نمایشنامه نویسی صحنه ایجوایز 
 میلیون تومان 10اثر برگزیده در بخش نمایشنامه صحنه ای تا سقف مبلغ

 میلیون تومان5سه اثر شایسته تقدیر  هر کدام تا سقف مبلغ

جوایز بخش طرح  و ایده خیابانی
 میلیون تومان 8اثر برگزیده در بخش طرح و ایده خیابانی تا سقف مبلغ

 میلیون تومان4سه اثر شایسته تقدیر هر کدام تا سقف مبلغ

تقویم اجرایی:

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری جشنواره

را نشده باشندکلیه آثار متقاضی در این بخش میبایست پیشتر در هیچ جشنواره،همایش و یا رویدادی برگزیده و یا اج:تذکر  .
.بدیهی ست در صورت محرز شدن در هر زمانی از فصل واره اثر منظور از رقابت کنار گذاشته خواهد شد

نمایشنامه نویسی صحنه ای و طرح وایده خیابانی

11

:تقویم اجرایی

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

 1401آبان ماه : فصل وارهزمان برگزاری

mailto:c.p.isaar@gmail.com
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:شامل چهار بخش می باشدقصه گویی 
قصه گویی کالسیک :الف

 .گزار می گرددبه شیوه ی قصه گویی سنتی ایرانی،  بدون ابزار و به روش کرسی نشینی و به صورت انفرادی بر

قصه گویی مدرن و تجربی :ب
یی مانند تجربه های جدید برای انتقال مفهوم و جذب مخاطب با استفاده از ابزار، امکانات و تکنولوژی در قصه گو

.تصویر،  افکت و وسایل که به صورت خالقانه استفاده شود

روایت گری سنتی و آیینی ایرانی: ج
...شیوه هایی مانند نقالی، پرده خوانی ، شمایل گردانی و-1

 ...شیوه روایت گری اقوام ایرانی مانند گوسانی، واشقی، بخشی، مور، هوره، شروه و-2

ثانیه ای ویژه خانواده معظم شهدا و ایثارگران ۹۰قصه گویی : د
90در این بخش خانواده های معظم شهدا و ایثارگران برشی از زندگی ایثارگرانه خود را در قالب ویدئویی 

.ثانیه ای روایت می کند

شرایط شرکت در بخش قصه گویی
تمامی بخش ها رقابتی و به صورت حضوری برگزار می گردد.

آثار دو مرحله داوری خواهند شد  :

انتخاب آثار راه رافته در مرحله اول  *

رقابت نهایی در سطح ملی * 

 فصل وارهتکمیل و ارسال فرم تقاضای حضور در

اگر روایت به زبانی غیر از فارسی باشد باید ترجمه مکتوب ارسال گردد.

قصه گوییبخش
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 دقیقه می باشد15و حداکثر 8زمان قصه گویی حداقل مدت.

 راستشیوه روایت گری اقوام ایرانی استفاده از ساز و آواز بال مانع است اما تاکید بر روایت گری در اجدر.

  (09301802578)متقاضیان می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان واتس آ ،

، بارگزاری لینک و یا ارسال دی وی دی به دبیرخانه ارسال نمایند(c.p.isaar@gmail.com)ایمیل

 اثر می باشد3سقف ارسال اثر توسط هر شرکت کننده در تمامی بخش ها.

کادر تصویر برداری دوربین می بایست به صورت افقی  باشد.

قصه از در زمان فیلمبرداری از پوشش مناسب با شئونات اسالمی استفاده گردد و در صورت مناسبت با

.لباس محلی و یا لباس طراحی شده استفاده گردد
تان در زمان تصویربرداری قبل از شروع قصه اطالوات کامل قصه گو شامل نام و نام خانوادگی، شهر و اس

.محل سکونت، سن و همچنین گروه مخاطب سنی اثر نیز ذکر شود
دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی در اقالم تبلیغاتی استفاده شد  .
نوآوری در محتوای آثار ارسالی مورد توجه هیئت انتخاب و داوران فصل واره خواهد بود.
دمحل اسکان برگزیدگان نهایی و ایاب و ذهاب میهمانان در ایام فصل واره به وهده دبیرخانه خواهد بو.
دبیرخانه تنها پذیرای یک نفر در محل اسکان خواهد بود.

سال در مرحله نهایی حضور یک نفر همراه 65سال و بزرگان باالی 12درصورت انتخاب نوجوان زیر :تبصره
.بالمانع است

:های سنی شرکت کنندهگروه 
سال18تا7گروه سنی -1
سال45تا 18گروه سنی -2
پدربزرگ ها و مادربزرگ ها -3

جوایز بخش قصه گویی
 میلیون تومان اهدا خواهد 5به برگزیدگان هر بخش دیپلم افتخار، تندیس و جایزه نقدی تا سقف مبلغ

14.شد

mailto:c.p.isaar@gmail.com


:تقویم اجرایی
1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : برگزاری فصل واره 
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 دقیقه بیشتر نباشد40حد اکثر زمان آثار ارسالی : انیمیشنبخش.

دقیقه بیشتر نباشد10حد اکثر زمان آثار ارسالی : بخش موشن گرافیک ،کمیک موشن.

دقیقه نباشد7حد اکثر زمان آثار ارسالی بیشتر از :بخش نماهنگ .

 ولیگد این بخش شامل آثاری می شودکه با موضوع ایثاراجتماوی تهیه و ت:ثانیه ایی120بخش فیلم های

.شده اند

جگوایز آثاری که در راستای اهداف بنیاد شهید و امور ایثارگران مناسب تشخیص داده شوند والوه بر اهداء:توجه

.نسبت به خریداری اثر اقدام خواهد شد

12۰ های شرایط شرکت در بخش نماهنگ، موشن گرافیک، کمیک موشن، انیمیشن و فیلم

ثانیه ای
گستره این بخش از فصل واره ملی می باشد.

تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره.

فرمت های قابل پذیرش آثار ارسالی به دبیرخانه با فرمت(MP4 )H264می باشد.

آثار تبلیغی مجاز به شرکت در فصل واره نمی باشند.

  ( 09301802578)متقاضگگگگگیان می تواننگگگگگد آثگگگگگار خگگگگگود را از طریگگگگگق پیام رسگگگگگان واتگگگگگس آ

.، بارگزاری لینک و یا ارسال دی وی دی به دبیرخانه ارسال نمایند(c.p.isaar@gmail.com)ایمیل

جوایز هر رشته در هر بخش به یک نفر اهدا خواهد شد.

ثانیه ای12۰بخش نماهنگ، موشن گرافیک، کمیک موشن، انیمیشن و فیلم های 

16
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 ضی حضگور با تهیه کننده و مسئولیت قانونی و حقوقی آثار ارسالی بروهده ارسال کننده و متقاهماهنگی

.در فصل واره می باشد

 وده و مشخصات کامل شناسنامه اثر شامل تهیه کننده، کارگردان، نویسنده و سایر ووامگل الزامگی بگدرج

.آثاری که فاقد مشخصات باشند از مرحله رقابت حذف خواهند شد

 ثانیه ای  متقاضی حضگور در فصگل واره 120مجمووه ها سریال ها در بخش های انیمیشن، فیلم های کوتاه

.می بایست دو قسمت از مجمووه ی خود را انتخاب و به دبیرخانه ارسال کنند

ای دبیرخانه فصل واره پس از اوالم نتایج و اهدا جوایز حق انتشار آثگار نهگایی را از طریگق رسگانه ها و فضگ

.مجازی  با ذکر نام پدیدآورنده اثر برای خود محفوظ می دارد

ثانیه ای12۰نماهنگ، موشن گرافیک، کمیک موشن، انیمیشن و فیلم های جوایزبخش های 

دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم در بخش معرفی شهداتندیس ،

دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم شهدای مسجدتندیس ،

دیپلم افتخار و جایزه نقدی بهترین فیلم شهدای روستا و وشایرتندیس ،

دیپلم افتخار و جایزه نقدی ایثار اجتماویتندیس ،

17

:به یک نفر در رشته های زیرنقدیلوح سپاس و جایزه اهداء 

 کارگردانی بهترین

 فیلمنامه بهترین

 انیماتوربهترین

 تلوزیونیاثر بهترین

بهترین دست آورد فنی

بهترین فضاسازی

بهترین موسیقی

بهترین صداگذاری

 جایزه ویژه هیئت داوران

بهترین فیلم تجربی



:قویم اجراییت

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری فصل واره
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پوسترو نمایشگاه پوستر شرایط و مقررات شرکت در بخش 

گستره ی این بخش از فصل واره ملی می باشد.

 تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره

 سانتی متر، ومودی با وضوح 70*50فایل پوستر در قطعdpi300 و فرمتRGB/ JPG ارسال شوند.

  و یا ( 09301802578)متقاضیان می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان واتس آ

.به دبیرخانه ارسال نمایند(c.p.isaar@gmail.com)ایمیل

در این بخش محدودیتی در ارسال تعداد آثار وجود ندارد  .

گاه و دبیرخانه می تواند از آثار ارسالی در بخش پوستر برای چا  و نشر در فضای مجازی و برگزاری نمایش

.  کتاب و گزارش فصل واره استفاده نماید

به هریک از هنرمندان حاضر در نمایشگاه گواهی حضور داده خواهد شد.

محل نمایشگاه متعاقبا اوالم خواهد شد.

جوایز بخش پوستر
 میلیون تومان7رتبه اول تا سقف مبلغ

میلیون تومان5دوم تا سقف مبلغ رتبه

 میلیون تومان3سوم تا سقف مبلغ رتبه

 میلیون تومان 2سه شایسته تقدیر تا مبلغ

پوسترو نمایشگاه پوستر بخش 
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:تقویم اجرایی

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری فصل واره 
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عکسشرایط و مقررات شرکت در بخش عکس و نمایشگاه 
گستره ی این بخش از فصل واره ملی می باشد.

تکمیل فرم تقاضای حضور در فصل واره.

  ایمیلیاو ( 09301802578)متقاضیان می توانند آثار خود را از طریق پیام رسان واتس آ

(c.p.isaar@gmail.com)به دبیرخانه ارسال نمایند.

 وکس می باشد5حداکثر "تک وکس "آثار ارسالی در بخش تعداد .

تعداد آثار ارسالی در بخش  مجمووه وکس، حداقل پنج و حداکثر ده وکس می باشد.

هر وکاس مجاز به ارسال دو مجمووه وکس می باشد.

 شگگرکت کننگگدگان در بخگگش مجمووگگه وکگگس، توضگگیح مجمووگگه(statement ) را در قالگگب یگگک فایگگل

word همراه با تصاویر در بخش مربوطه ارسال نمایند.

 فایل های ارسالی جهت شرکت در فصل واره با فرمتJPEG/JPG ارسال شوند.

 س از اوگالم پگ( درصورت نیاز فایل خام دوربین)شرکت کنندگان می بایست فایل اثر خود را با کیفیت اصلی

.اسامی راه یافتگان در اختیار دبیرخانه فصل واره قرار دهند

 رندحق شرکت در این دوره از فصل واره را ندا"جشنواره ملی وکس ایثار"آثار منتخب در دوره های گذشته.

آثار ارسالی باید تابع قوانین جمهوری اسالمی ایران و ورف اجتماوی باشد.

روی فایل وکگس، منجگر بگه حگذف اثگر از مسگابقه ... درج هرگونه امضا، قاب، واترمارک، تاریخ، نشان واره و

.می گردد

مشارکت و ارسال آثار به منزله پذیرش تمامی مقررات و قوانین این فصل واره است.

به هریک از هنرمندان حاضر در نمایشگاه گواهی حضور داده خواهد شد.

بخش عکس و نمایشگاه عکس
تک عکس
 مجموعه عکس
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 غییرات فقط امکان ت. )تغییر و ویرایش که جنبه استنادی وکس را خدشه دار کند، پذیرفته نیستهرگونه

(در حد اصالح رنگ، نور و برش وکس می باشد

ل دبیرخانه، فرستندۀ وکس را به ونوان صاحب اثر شناخته و در صورت مغایرت و بروز هرگونه مشک

.حقوقی، تبعات آن بر وهده فرستنده ی اثر خواهد بود

از و دبیرخانه فصل واره می تواند با روایت حقوق معنوی صاحبان وکس در این فصل واره، مطابق با نی

.صالح دید، از آثار جهت پیشبرد اهداف فرهنگی استفاده کند

 اثر 5قف بخش برگزیدگان نمایشگاه فصل واره از هر هنرمند که آثارش به مرحله نهایی راه یافته تا سدر

.مورد پذیرش قرار خواهد گرفت

محل نمایشگاه متعاقبا اوالم خواهد شد
عکسبخشجوایز 

تک عکس 
میلیون تومان 6لوح افتخار ، تندیس و جایز نقدی تا سقف مبلغ : رتبه اول
میلیون تومان5لوح سپاس و جایز نقدی تا سقف مبلغ : رتبه  دوم
میلیون تومان 4لوح سپاس و جایز نقدی تا سقف مبلغ  : رتبه سوم
 میلیون تومان 2تقدیر ویژه هیئت داوران برای دو تک وکس جایز نقدی تا سقف مبلغ

مجموعه عکس  
میلیون تومان 8لوح افتخار ، تندیس  و جایز نقدی تا سقف مبلغ : رتبه  اول

میلیون تومان 6لوح سپاس و جایز نقدی تا سقف مبلغ : رتبه دوم

میلیون تومان 5لوح سپاس و جایز نقدی تا سقف مبلغ : رتبه سوم

 میلیون تومان 3تقدیر ویژه هیئت داوران برای دو مجمووه وکس جایز نقدی تا سقف مبلغ

 میلیون تومان 5جایزه ویژه وکس منتخب از نگاه دبیر؛ لوح افتخار، تندیس و جایزه نقدی تا سقف مبلغ

 میلیون ریال و 3تک وکس تا مبلغ ( به جز وکاسان دریافت کنندۀ جوایز)آثار راه یافته به نمایشگاه

22.دمیلیون ریال حق التألیف و گواهی شرکت در این فصل واره تعلق می گیر5مجمووه وکس تا مبلغ  



:تقویم اجرایی

1401مهرماه 30:  آخرین مهلت ارسال آثار

1401آبان ماه : زمان برگزاری فصل واره
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دومین فصل واره فرهنگی و هنری ایثارفرم ارسال اثر

: .................................................نام و نام خانوادگی

: ............................شهر: ................................  کد ملی:          /           /         تاریخ تولد

: .....................................میزان تحصیالت

...........................................................: ......................................................................آدرس

..................................................................

........................................................: ..شماره همراه / تلفن تماس 

: ...................................................بخش متقاضی حضور

: ...................کد ایثارگریخانواده شهید  آزاده –جانباز : ایثارگریمشخصه 

.یدخواهد رسناگر مواردی در فراخوان ذکر نشده باشد بعدا به اطالع شرکت کنندگا: تبصره
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