
 

 
 

 به نام پروردگار پويايي

 مقررات جشنواره

 
 در تهران برگزار مي گردد. 1399اسفندماه  14تا  10توسط كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان از تاريخ  تهران جشنواره بین المللي پويانمايي )انیمیشن( دهمینزدوا
 

 اهداف جشنواره
 گردآوري و عرضه هدفمند آثار از طريقآموخته ها ادل انديشه ها و بفراهم سازي بستري شايسته براي ت 
 كشف توانمندي ها و تشويق نوآمدگان عرصه پويانمايي به ابتكار و نوآفريني 
 گسترش توانايي ها با طرح تكنیك ها و نگرش هاي تازه براي دستیابي به كیفیتي افزون تر 

 انداز برپا خواهد شد. جشنواره در چهار بخش مسابقه، خارج از مسابقه، نمايش ويژه و چشم 
 

 شرايط فني آثار : 
 :هاي قابل پذيرشفرمت

 DVD (Pal)، Blu-Ray  ، MPEG4 (H.264) ، Quick time (. mov file) 
 ارائه گردند.  Quick time (. mov file) (H264 or Prores Resulation 1920 * 1080 )الزم است فیلم هاي راه يافته بخش مسابقه با فرمت  

 
 بقهمسا

الزم است براي هر قسمت، ثبت نام جداگانه انجام  جشنواره ارسال كرد.دبیرخانه حداكثر سه قسمت از آنها را گزينش و به  بايستبراي شركت مجموعه ها و سريال ها مي  (1
 گرفته و كد رهگیري مستقل دريافت شود. 

 .ر اين بخش مي باشندتي مجاز به شركت دآثار تبلیغي شامل فیلم هاي آموزشي، صنعتي و تبلیغا (2

 گزينش آثار برعهده شورايي است كه اعضاي آن را ستاد جشنواره انتخاب خواهد كرد. (3

 ت داوران را نخواهند داشت.ش مسابقه امكان شركت در تركیب هیأبخكارگردانان و تهیه كنندگان آثار  (4

 ان حضور يابد.ي در نشست هاي هیات داورد بدون داشتن حق رأنماينده اي از جشنواره مي توان (5
 

 الف ( مسابقه ايران
 تولید شده و در دوره هاي پیشین جشنواره شركت نكرده باشند. 1395اين بخش مي بايست پس از سال  آثار متقاضي شركت در ـ
 ر را به برگزيدگان اهدا خواهند كرد.عضو از هنرمندان و كارشناسان عرصه پويانمايي اين بخش را مستقالً داوري و جوايز زي سهيك هیات داوري متشكل از حداقل  ـ

 تنديس طاليي به فیلم اول 

 تنديس نقره اي به فیلم دوم 

 تنديس برنزي به فیلم سوم 

 نييد در بخشلم ین فيي به بهتريس طاليتند  

 در بخش ديني طاليي به بهترين كارگردان تنديس  

 هاي انقالب اسالميتنديس طاليي به بهترين فیلم در بخش ارزش  

 س طاليي به بهترين فیلم با موضوع كودك و نوجوانتندي 

 ي يتنديس طاليي به بهترين كارگرداني در بخش دانشجو 

 ييلمنامه در بخش دانشجویتنديس طاليي به بهترين ف 

 ييتنديس طاليي به بهترين انیماتور در بخش دانشجو 

  نظري به بهترين پايان نامه  طالييتنديس 

 ويزيونيتنديس طاليي به بهترين اثر تل 

 تنديس طاليي به بهترين اثر تبلیغي 

 تنديس نقره اي به بهترين فیلم تجربي 

 دست آورد فني و هنرينقره اي به بهترين  تنديس 

  فیلمنامهبه بهترين  طالييتنديس 

  انیماتور( پويانما )تنديس طاليي به بهترين 

  به بهترين فضاسازي طالييتنديس 

  به بهترين موسیقي طالييتنديس 

 به بهترين صداگذاري طالييس تندي 

 بلند تنديس طاليي به بهترين اثر 

 جايزه ويژه هیات داوران 

 هجايزه ويژه دبیر جشنوار
 ديپلم افتخار نیز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.سه ت داوران مي تواند عالوه بر فهرست مذكور حداكثر هیأ ـ
 
 
 
 
 
 



 ب ( مسابقه بين الملل
 باشند.جشنواره شركت نكرده  تولید شده و در دوره هاي پیشین 2017پس از ژانويه  مي بايستكننده در اين بخش آثار خارجي شركت  ـ 
 ت داوران بین المللي متشكل از حداقل پنج عضو از هنرمندان و كارشناسان قضاوت آثار اين بخش را برعهده خواهند داشت.يك هیأ ـ 

 د كرد.نآنها را انتخاب مي كند، پس از ارزيابي آثار جوايز زير را اهدا خواهس و اعضاي اين هیات كه ستاد جشنواره ريی

 تنديس طاليي به فیلم اول 

 تنديس نقره اي به فیلم دوم 

 تنديس برنزي به فیلم سوم 

 تنديس طاليي به بهترين فیلم با موضوع كودك و نوجوان 

 تنديس طاليي به بهترين اثر دانشجويي 

 تنديس طاليي به بهترين اثر تلويزيوني 

 تنديس طاليي به بهترين اثر تبلیغي 

 تنديس طاليي به بهترين اثر بلند 

  دست آورد فني و هنريتنديس نقره اي به بهترين 

 جايزه ويژه سیفژ 

 ت داورانجايزه ويژه هیأ 

 جايزه ويژه دبیر جشنواره 
 كثر سه ديپلم افتخار نیز به آثار يا عوامل سازنده اهدا كند.ت داوران مي تواند عالوه بر فهرست مذكور، حداهیأ ـ

 
 خارج از مسابقه

 آثار بخش مسابقه هستند، به يكي از داليل زير در اين بخش به نمايش درمي آيند. آثار اين بخش كه هم تراز با
 مطابقت نداشتن با مقررات حضور در بخش مسابقه  (1
 داوري تدر هیأ كارگردان يا تهیه كنندهعضويت   (2

 تكمیل شدن ظرفیت موردنظر بخش مسابقه  (3
 

 نمايش ويژه
رزيابي جايگاه آثار ايراني در قیاس با آثار ساير اين بخش به شیوه غیررقابتي و به منظور فراهم آوري عرصه اي پويا براي تبادل تجربه و انديشه هنرمندان و ايجاد زمینه اي مناسب براي ا

 كشورها شكل گرفته است.
 هد شد.ي از آثار برگزيده جشنواره هاي مختلف جهاني و مروري بر آثار يك مكتب يا سبك ويژه از مواردي است كه در اين بخش به نمايش گذاشته خواگزيده ا

 چشم انداز
تلف صورت مي پذيرد. پرداختن به موضوع هايي همانند كید بر جنبه هاي آموزشي و اطالعاتي، به شیوه غیررقابتي و با گزينش از میان تولیدات كشورهاي مخنمايش آثار اين بخش با تأ

 هد گرفت.معرفي استعدادهاي نوپا، تبیین جايگاه پويانمايي در آثار تبلیغي، مروري بر آثار يك فیلمساز و مواردي از اين دست مورد توجه قرار خوا
 

 مقررات عمومي
كه كد رهگیري  بر روي آن تنها فیلم هاي ارسالي  دبیرخانه جشنواره  وانجام خواهد شد   irivalanimafest-www.tehran. جشنواره به نشاني  ام منحصراً از طريق وب سايتثبت ن-

 ها درج شده است را خواهد پذيرفت. 
 از آن مبادرت نمايند. ثبت نام كنندگان قبل از اقدام به ثبت نام نسبت به مطالعه دقیق مقررات و آگاهي-
 سال تمام مي باشد. 16 ن جهت پذيرش اثر در جشنواره ،حداقل سن كارگردا-
رهگیري مستقل دريافت شود. هركارگردان مي تواند حداكثر سه قسمت از مجموعه را ثبت نام بت نام جداگانه انجام گرفته و كددر مورد مجموعه هاي ارسالي الزم است براي هر قسمت ث-

 كند. 
 نهادها و سازمان ها محدوديتي وجود ندارد. ،از نظر تعداد آثار ارسالي براي اشخاص-

 دريافت جايزه از جشنواره هاي ديگر مانع از دريافت جايزه از اين جشنواره نخواهد بود.-

 هیچ جايزه اي نمي تواند به طور هم ارزش بین دو يا چند اثر تقسیم شود.-

 برنخواهد داشت. زينه اي درشركت آثار در جشنواره هیچ ه-

 جشنواره است و پس از دريافت آثار امكان خارج كردن هیچ فیلمي از برنامه وجود ندارد. بیرخانهتنظیم برنامه نمايش آثار به عهده د-

 در صورت تمايل نسخه ارسالي نزد آرشیو جشنواره به امانت خواهد ماند تا در بخش سوابق شركت كنندگان نگهداري شود.-
 كلیه هزينه هاي ارسال آثار بر عهده شركت كنندگان است.-

جشنواره دبیرخانه روز پیش از آغاز جشنواره موضوع را به اطالع  60نهادها يا سازمان هايي كه تمايل دارند جوايزي را به آثار بخش مسابقه اهدا كنند، مي توانند براي ايجاد هماهنگي كتباً -
 برسانند.

 دبیر جشنواره خواهد بود. رد پیش بیني نشده در آيین نامه برعهدهبهام هاي ناشي از مفاد مقررات و يا مواتصمیم گیري درباره ا-
  جشنواره به منزله پذيرش كامل مقررات است.ثبت نام در -
 

 :شمار جشنواره گاه

 1399ماه  تیر 9نام در سايت : تاريخ شروع ثبت 

 1399 ماه آبان 10 :نام در سايت و ارسال آثارتاريخ پايان ثبت 
  1399آذر ماه تاريخ انتخاب آثار در نیمه دوم

 1399 اسفند 14  تا 10 : زمان برگزاري جشنواره       
 توجه :  

 مي شود. نام بستهس تاريخ اعالم شده ، سايت ثبت أتاكید مي شود مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمديد نخواهد شد و ر

http://www.tehran-animafest.ir/
http://www.tehran-animafest.ir/

