
 سازی نوجوانان کشور فراخوان چهارمین المپیاد فیلم

سومین جشنواره وهمزمان با سی 9911آبان  7مهر تا  72 سازی نوجوانان کشور ازفیلم المپیاد چهارمین

پردازی های کودکان و نوجوانان و با هدف کشف و معرفی استعدادهای هنری جوانان از طریق ایدهالمللی فیلمبین

به آینده در بین نوجوانان، ایجاد  های نو در سینمای کودکان و نوجوانان، افزایش حس امید نسبتو یافتن ایده

سازی برای شرایط مناسب برای مشارکت در تولید فیلم در حوزه تخصصی سینمای کودکان و نوجوانان و زمینه

 .گسترش فعالیت در حوزه سینمای کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد

لیه فیلمنامه است که شخصیت اصلی و )طرح او «ایده»در دو بخش « سازی نوجوانان ایرانچهارمین المپیاد فیلم»

هایی با زمان حداکثر )فیلم «کوتاه فیلم»کشمکش اصلی آن تعریف شده باشد و دارای آغاز، میانه و پایان باشد( و 

 .دشومیتولید شده باشند( برگزار  9912دقیقه که بعد از سال  5

به مرحله نهایی راه پیدا کرده است در دفاتر دبیرخانه المپیاد پیش از برگزاری، برای نوجوانانی که آثارشان 

 .برگزار خواهد کرد« آشنایی با سینما»های رایگان انجمن سینمای جوانان ایران، کارگاه

گیر بر رویدادها و به یقین تأثیری چشم 91در فراخوان المپیاد چهارم آمده است: شیوع جهانی کووید

ای نزدیک، شاهد بازگشت به روال عادی زندگی کنیم تا در آیندهاشته و ما آرزو میالمللی گذهای بینجشنواره

های ستاد بحران، برگزاری المپیاد با تصمیم دبیر المپیاد حضوری و یا آنالین باشیم اما بنابر ضرورت و توصیه

 .خواهد بود

 :ه شرح ذیل استبخش ایده و فیلم کوتاه ب 7شرایط شرکت در المپیاد در 

سازی شرکت توانند در المپیاد فیلم( می9932مرداد  93تا 9937مرداد  93ن ساله )یعنی متولدا 92تا  97وانان نوج

 .کنند

 :در بخش ایده

 .ایده )طرح( ارائه دهد 7تواند حداکثر کننده میهر شرکت

تبدیل »های افته و زیر نظر اساتید در کارگاهشده بعد از انتخاب توسط هیات انتخاب به المپیاد راه یایده پذیرفته

 .شودشود به فیلمنامه تبدیل میکه در اصفهان تشکیل می« ایده به فیلمنامه

شوند با حمایت مورد داوری قرار گرفته و پذیرفته می« تبدیل ایده به فیلمنامه»های هایی که در کارگاهطرح

 .رسنددبیرخانه المپیاد به مرحله تولید می

 :بخش فیلم در

موشن، بخش ویژه این سازی با تکنیک استاپبخش ویژه چهارمین دوره: با توجه به امکان تولید انفرادی فیلم

 .یابددوره المپیاد به این تکنیک اختصاص می

 .توانند در قالب داستانی، مستند یا پویانمایی باشندها میفیلم

 .توانند توسط دوربین معمولی یا تلفن همراه تصویربرداری شده باشندشده میهای ساختهفیلم

 .دقیقه باشد 5شده حداکثر تا  های تولیدفیلم

های کودکان و نوجوانان اصفهان به نمایش در المللی فیلمهای برگزیده در این المپیاد، در جشنواره بینفیلم

 .خواهند آمد

 .یده در المپیاد جوایز و مدال المپیاد اهدا خواهد شدهای برگزبه فیلم



از طرف دبیرخانه المپیاد برای حضور در اردوی آموزشی استعدادها و « فیلم»و « ایده»برگزیدگان بخش 

 .های کودکان و نوجوانان دعوت خواهند شدالمللی فیلمجشنواره بین

 :عالم شده استمحورهای المپیاد چهارم به این شرح ا

 :ات، به یکی از سواالت زیر پاسخی خالقانه بدهیبا ساخت فیلم یا نگارش ایده یتواننوجوان عزیز؛ می

 ام چگونه خواهد بود؟آرزوی من در مورد آینده کشورم، شهرم یا خانواده .9

 اند؟های ماندگار، چه تجاربی برای من ایجاد کردهها و فیلمکتاب .7

 ام چه امکان یا مشکلی بوجود آورده است؟دگیاینترنت، در زن .9

 های کرونا برای رسیدن به آینده بهتر چیست؟درس .4

چهارمین »مراجعه و در بخش  festival.iycs.ir نویسی به سامانهتوانند برای ناممتقاضیان می

بایست بین سی را تکمیل کنند. حجم فایل بارگذاری شده در سایت مینوی، فرم نام«نوجوانان سازیفیلم المپیاد

روز  5بایست حداکثر تا یابد، میها به بخش مسابقه راه میسازانی که فیلم آنمگابایت باشد و فیلم 9333تا  753

 .یافتگان، نسخه اصلی فیلم را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایندبعد از اعالم اسامی راه

نام و بندی ثبتبرگزار خواهد شد و زمان9911آبان  7مهر تا  72« سازی نوجوانان ایرانین المپیاد فیلمچهارم»

 :بخش ایده و فیلم کوتاه به شرح ذیل خواهد بود دوارسال آثار در 

 بخش الف: ایده

 9911شهریور  5 نام در سایت و ارسال آثار:آخرین مهلت ثبت

 یمه دوم شهریور: نهای پذیرفته شدهاعالم ایده

 بخش ب: فیلم

 9911شهریور  93 آخرین مهلت ارسال فیلم:

 نیمه دوم شهریور یافته به بخش مسابقه:های راهاعالم فیلم

، کدپستی: 73نشانی دبیرخانه المپیاد: تهران، میدان ونک، خیابان گاندی جنوبی، کوچه نوزدهم، پالک 

 .ها، دفتر امور جشنواره9592329399

 .تماس حاصل کنید 3۸334371-3۸33439۸های توانید با شماره تلفناطالعات بیشتر میبرای کسب 

 

http://festival.iycs.ir/

