
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالي

 سمپاد مدارس شیوه نامه هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی

 ،بیانات رهبر معظم انقالب اسالمي)«.ها را روشن نماید تواند حوادث عظیم را تبیین و تشریح کند و ذهن زبان هنر است که مي»

9831/1/83) 

در جهت تولید  ،دهي به دانش آموزان هنرمند و مستعد هنر  با هدف انگیزه «هشتمین جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه » 

تیزر »، «نماهنگ»، «علمي و آموزشي»، «مستند»، «انیمیشن»، «داستاني»در قالب فیلم کوتاه  ،محتوای مناسب و خالقانه هنری

با هدف ارتقای کیفیت تولیدات ، متناسب با فرهنگي ملي و اسالمي و نیز حضور موثر در آموزش هنری دانش آموزان« تبلیغاتي

هنرمندان مستعد آینده کشور و پرورش استعدادها های فعال هنری، شناخت و هدایت  هنری، الگوسازی برای تمام مجموعه

 .اصلي هنر متعهد برگزار خواهد شد توسط مجامع

ایجاد سازوکار برای تقویت » 9-7و راهکار نظام آموزش و پرورش نیادیسند تحول بن 91-9در راستای اجرای راهکار      

سازمان ملّي پرورش استعدادهای « آموزان و معلمانانشایراني در د-انسجام اجتماعي، وحدت ملّي و هویت افتخارآمیز اسالمي

 .کندبرگزار مي 9044-9049را در سال تحصیلي  مدارس سمپاد یکوتاه دانش آموز لمیدوره جشنواره ف نیهشتمدرخشان 

 

 اهداف جشنواره: 

حمایت و تشویق های داوطلبانه و خالقانه  و  باال بردن روحیه مشارکت علمي فرهنگي دانش آموزان در فعالیت -

 ها آن

 افزایش عالقه مندی به هنر در جامعه دانش آموزان به عنوان ابزاری مناسب برای تولید محتوای مفید -

های دانش آموزی و دیده شدن  ها و دغدغه ایجاد فرصت و بستری مناسب و سالم برای بروز و انتشار عقاید، حرف -

 توسط عموم مردم

 سازی های فیلم آموزان مستعد و عالقه مند به فعالیتایجاد بانک اطالعاتي از دانش  -

 کمک به ترویج و ارتقاء سطح کیفي محصوالت فرهنگي، هنری و سینمایي در حوزه کودک و نوجوان -

 

 بندی جشنواره مراحل اجرایی و برنامه زمان: 

 9049تیرماه  89: آخرین مهلت ارسال آثار

 

 ؛شي و جانبي برگزار خواهد شدجشنواره هشتم در سه بخش بخش هنری، علمي آموز

 های هنری بخش: 

 داستاني -

 انیمیشن -

 مستند -



 نماهنگ - 

 تیزر تبلیغاتي -

 بخش علمی و آموزشی: 

 آزمایش علمي -

 فیلم آموزشي -

 های جانبی بخش: 

 فیلم نامه  -

 طراحي کاراکتر انیمیشن -

 موسیقي فیلم و نماهنگ -

 (تیزر -صحنه  عکس پشت -پوستر )اقالم تبلیغاتي فیلم  -

 

 موضوع جشنواره: 

 تعليم و تربيتشش گانه هاي مدارس سمپاد و ساحت-2 در سمپاد  خودباوريگسترش -1

 
 

 مقررات عمومی شرکت در هشتمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانش آموزی مدرسه: 

فیلم هایي که در . به بعد ساخته شده باشند 9044شهریور   91های ارسالي به دبیرخانه جشنواره باید از تاریخ  کلیه فیلم -

 . اند از داوری حذف خواهند شد ادوار پیشین جشنواره شرکت کرده

 . شود و به تفکیک برگزار ميدوره اول و دوم داوری جشنواره در  -

یک یا چند چنانچه اثری . باید دانش آموز باشند( گر بردار و تدوین شامل کارگردان، نویسنده، فیلم)عوامل اصلي فیلم  -

سال سن داشته باشند، در بخش آثار تولید شده با همراهي  93تن از عوامل اصلي آن دانش آموز نباشند و باالی 

ر هر مرحله از جشنواره، برای کمیته علمي جشنواره محرز بزرگسال جشنواره به رقابت خواهد پرداخت و چنانچه د

شود که اثری به خاطر دخالت افراد غیر دانش آموز در فرآیند ساخت اثر، تالیف دانش آموزی ندارد، از بخش مسابقه 

 .جشنواره حذف خواهد شد

جشنواره حذف بخش مسابقه در غیر این صورت اثر از . کارگردان اثر حتما بایستي دانش آموز باشد: تبصره -

 .خواهدشد

بخش مسابقه سال سن داشته باشند، این اثر از  93اگر تمام عوامل اصلي غیر دانش آموز و باالی : تبصره -

  .جشنواره حذف خواهد شد



بر درخواست کمیته علمي در  برای صحت سنجي تالیف دانش آموزی اثر، کارگردان اثر موظف است بنا -

ره، نسبت به ارائه تصاویر پشت صحنه و تصاویر خام فیلم به شکلي که نقش دانش هر مرحله ای از جشنوا

 .آموز در آن مشخص باشد، اقدام کند

 .صورت اثر پذیرفته نخواهد شد در غیر این .تواند اثر را به جشنواره ارسال کند مي کارگردان تنها -

 .شوند باشند از جشنواره حذف مي( کیفیت صدا و تصویر)هایي که فاقد استاندارد فني پخش  فیلم -

 .باشد سازان، میسر نمي م در بخش مســابقه، امکان خروج از جشنواره برای فیلملدر صورت پذیرش فی -

 .محدودیتي در تعداد آثار ارسالي وجود ندارد -

ه تفکیک و سال نام عوامل ب نام کارگردان ،همه ی آثار باید تیتراژی به زبان فارسي داشته باشند که شامل نام فیلم،  -

 .تولید اثر است

 .فیلم های ارسالي در هیچ یک از محورها نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد -

انتخاب اولیه محور بر عهده ی ارسال کننده اثر خواهد بود اما در صورت مغایرت، دبیرخانه اجازه دارد آن را به محور  -

 .مربوطه منتقل سازد

شود و دبیرخانه از پذیرفتن آثار از طریق  یق وب سایت جشنواره دریافت ميکلیه آثار شرکت کنندگان صرفا از طر -

 . ارسال به فضای مجازی جشنواره و یا ارسال دی وی دی به دبیرخانه معذور است

کننده اثر یا نماینده قانوني ایشان به  به منظور اتصال سازندگان به زنجیره توزیع، با ارسال فیلم به جشنواره، تهیه -

های ارسالي ایشان به منظور اکران عمومي، ارسال برای دیگر  دهد که فیلم این اختیار و اجازه را مي شنوارهج

های داخلي و خارجي، پخش در رسانه ملي، پخش در فضای مجازی، و استفاده آموزشي در سراسر کشور و  جشنواره

 .(یز مستقل از جشنواره اجازه این کار را داردبدیهي است که خود سازنده ن. )جهان با نام سازنده اثر به نمایش درآورد

سازنده اثر متعهد است در صورتي که دبیرخانه جشنواره اطالعات بیشتر از جمله تصویر شناسنامه، کارت ملي، تصاویر  -

را به منظور راستي آزمایي آثار ارسالي نیاز داشته باشد، در اختیار جشنواره  …خام ضبط شده و تدوین نشده فیلم و

 . اردهدقر

بیني نشده یا ابهام ناشي از مفاد آن، با دبیرخانه جشنواره  ای که در مقررات پیش اخذ تصمیم نهایي درباره هر نکته -

 .خواهد بود

همچنین . شرکت در جشنواره به صورت فردی یا گروهي و یا شرکت و همکاری در دو یا چند فیلم آزاد است -

 . باشد د اثر نیز آزاد ميهای جشنواره به هر تعدا شرکت در همه بخش

 .های دیگر ایرادی ندارد اما ترجمه آن به زبان. عنوان یا اسم اثر باید به زبان فارسي باشد -

برای راحتي شما جهت آپلود و ارسال آثار، فرمت . )های ویدئویي قابل قبول است آثار ساخته شده با کلیه فرمت -

MP0 شود  پیشنهاد مي). 



ثبت و  ir.gov.sampadبه آدرسسمپاد در سایت  9049ام تیرماه  89ا پایان روز آثار ارسالي مي بایست ت  -

 . اری شوندذبارگ

نشان داده « فیلم شما با موفقیت آپلود شد»در زمان بارگذاری فیلم، حتما باید اطالعات خواسته شده تکمیل شود و پیام  -

 .شود

 .ها و تصاویر الزامي است ها در تمام صوت کلیپ و ها در ساخت فیلم رعایت شئونات اسالمي و عُرفي -

دید، به منظور ترویج هنر در جامعه در  دبیرخانه جشنواره مدرسه اجازه دارد، تمامي آثار ارسالي را در صورت صالح -

( دانش آموزان سازنده اثر)گردد که حقوق معنوی آثار، همیشه برای صاحبان آثار  تاکید مي. فضاهای مختلف منتشر نماید

 .محفوظ خواهد ماند

 جوایز جشنواره: 

 ؛در هر محور به بهترین آثار انتخاب شده از سوی هیئت داوران جوایز زیر اهدا خواهد شد

 قوانین عمومی جوایز جشنواره: 

که دانش ( کارگردان، نویسنده، فیلمبردار، تدوینگر) تندیس تنها به کارگردان و لوح تقدیر به تمام عوامل اصلي فیلم  -

 .هستند، تعلق خواهد گرفت آموز

در بخش جانبي، جایزه فیلمنامه به نویسنده ی اثر، تیزر به تدوینگر، پوستر به طراح پوستر، موسیقي به سازنده آن،  -

 .طراحي کاراکتر انیمیشن به طراح و عکس پشت صحنه به عکاس تعلق میگیرد که باید دانش آموز باشند

 

 بخش هنری: 

 :؛داستانيمقررات اختصاصي بخش 

. قصه و ماجرایي را روایت مي کند …فیلم کوتاه داستاني، فیلمي است به کمک انواع ابزارهای نمایشي مانند بازیگر، موقعیت و 

حال این قصه مي تواند کامال خیالي و یا اقتباسي از یک . به عبارتي ویژگي اصلي این نوع فیلم ها، قصه گو بودن آن ها است

 .اتفاق واقعي باشد

 :مقررات

 .دند اضافه شونتوان هم مي... در صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و -

 .اما نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد .دقیقه داشته باشد 94تا  9شود فیلم داستاني شما، زماني بین  پیشنهاد مي -

 :نکات و پارامترهای مهم در داوری اثر 

 .د یک قصه منسجم و یک شروع و پایان بندی مناسب داشته باشدفیلم شما بای ●



پیام و مضمون کلي فیلم، نباید به صورت شعاری بیان شود، بلکه باید با خالقیت شما، در دل قصه و ماجرای فیلم  ●

 .منتقل شود

 .هر چقدر قصه و ایده شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذاب تر خواهد شد ●

 .شکلي باورپذیر و طبیعي بازی کنند بازیگرها مي بایست به ●

 .قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد ●

 .های اصلي، به بهترین شکل دیده شوند نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد به شکلي که سوژه ●

 .صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد ●

 .مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما کمک کنداستفاده از موسیقي، به جا و  ●

 .تدوین اثر شما خوش ریتم و در خدمت قصه گویي اثر باشد ●

 

 ؛مقررات اختصاصي بخش انیمیشن

 :توضیح

یا حتي حرکت عروسک ها، برای ایجاد حس  ،های واقعي و یا کامپیوتری و مدل ها انیمیشن روشي است برای عکاسي از طرح

ها یا به  ه با دوربین عکاسي به صورت استاپ موشن یا سل انیمیشن یا فلیپ بوک یا دیگر روشحرکت در یک سکانس ک

 . های دو بعدی یا سه بعدی ساخته شود ای در سبک صورت رایانه

 :مقررات

 .دند اضافه شونتوان هم مي... در صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و - -

 .اما نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد. دقیقه داشته باشد 1تا  9گردد انیمیشن شما، زماني بین پیشنهاد می -

 :نکات و پارامترهای مهم در داوری اثر

 .هر چقدر ایده انیمیشن شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذاب تر خواهد شد ●

 .اثر شما یک قصه منسجم و یک شروع و پایان بندی مناسب داشته باشد ●

پیام و مضمون کلي فیلم، نباید به صورت شعاری بیان شود، بلکه باید با خالقیت شما، در دل قصه و ماجرای اثر شما  ●

 .منتقل شود

 .با ظرافت باشد و ریزه کاری های تولیدی در آن رعایت شده باشد ،فرم استفاده شده در انیمیشن، زیبا ●

 .قانه باشندکاراکترهای طراحي شده و یا ساخته شده، زیبا و خال ●

 .طبیعي و باورپذیر باشد( …و  اشیاءها،  حرکت شخصیت)حرکت های به وجود آمده در انیمیشن  ●

 .نرخ فریم اثر مناسب باشد به شکلي که حرکت ها طبیعي باشند ●

 .استفاده از موسیقي، به جا و مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما، کمک کند ●

 .سبي داشته باشدتدوین اثر خالقانه باشد و ریتم منا ●

 ؛مقررات اختصاصي بخش مستند



موقعیت های حقیقي و  ،مستند کوتاه، فیلمي است که بازیگری به صورت خاص ندارد و و با بهره گیری از اشخاص، اتفاقات

 .کند واقعي، پیام و موضوعي را به شیوه ای زیبا و هنری روایت مي

 :مقررات

 .دند اضافه شونتوان هم مي... تحت عنوان عکاس، طراح پوستر ودر صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر  -

 .اما نباید بیشتر از چهل باشد.دقیقه داشته باشد 84تا  1پیشنهاد مي شود مستند شما، زماني بین  -

 :نکات و پارامترهای مهم در داوری اثر

 .مستند شما یک سناریو منسجم و یک شروع و پایان بندی مناسب داشته باشد ●

مضمون کلي فیلم، نباید به صورت شعاری بیان شود، بلکه باید با خالقیت شما، در دل قصه و ماجرای فیلم  پیام و ●

 .منتقل شود

 .هر چقدر انتخاب سوژه و ایده شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذاب تر خواهد شد ●

 .قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد ●

 .یلم، مناسب و جذاب باشد به شکلي که سوژه های اصلي، به بهترین شکل دیده شوندنورپردازی تصاویر ف ●

 .صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد ●

 .به جا و مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما، کمک کند استفاده از موسیقي ●

 .تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد ●

  

 ؛مقررات اختصاصي بخش نماهنگ

 :توضیح

در این بخش، مي بایست با استفاده از تصاویر تولیدی و یا آرشیوی و انتخاب یا تولید یک موسیقي مناسب، یک نماهنگ 

ترتیب تصاویر، خالقیت در انتخاب . تعداد عکس ها و فیلم ها با توجه به مدت زمان کلیپ شما محدودیتي ندارد. بسازید

. و مواردی از این دست و همچنین موسیقي انتخابي مي تواند اثر شما را جذاب تر کندتصاویر و یا تصویربرداری، کادربندی 

 . پیشنهاد مي کنیم از موسیقي های باکالم فاخر و وزین و یا موسیقي بي کالم مناسب استفاده کنید

 :مقررات

 .دند اضافه شونتوان هم مي... در صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و -

 .دقیقه داشته باشد اما نباید زماني بیش از چهل دقیقه داشته باشد 7تا  9پیشنهاد مي شود نماهنگ شما، زماني بین  -

 

 :نکات و پارامترهای مهم در داوری اثر

 .هر چقدر ایده شما، خالقانه تر باشد، اثر شما جذاب تر خواهد شد ●

 .از موسیقي مناسب و جذابي استفاده شود ●



ماهنگ شما بتواند به کمک استفاده از موسیقي و تصاویر مناسب، یک پیام و مضمون را به شکلي خالقانه به مخاطب ن ●

 .منتقل کند

 .در صورت فیلم برداری، قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد ●

 .، به بهترین شکل دیده شوندبه شکلي که سوژه های اصلي، نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد ●

 .صداهای نماهنگ شما واضح، گویا و با کیفیت باشد ●

 .تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد ●

 

 ؛مقررات اختصاصي بخش تیزر تبلیغاتي

 :توضیح

جذاب، ایراني را به صورتي ( …مدرسه، مجموعه فرهنگي، شرکت و )در این بخش مي بایست یک کاال یا خدمت یا مجموعه 

نمایش زیبایي ها، توانایي ها، ویژگي های خاص و ویژه آن برند مي . خالقانه، کاربردی و قابل استفاده برای مخاطب ارائه دهید

 .تواند به جذابیت اثر شما بیانجامد

  

 :مقررات

 .شود در صورت ایراني نبودن برند انتخاب شده، اثر شما از بخش مسابقه جشنواره حذف مي -

 .دند اضافه شونتوان هم مي... شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر ودر صورت  -

دقیقه داشته باشد ولي نباید زماني بیش از چهل دقیقه داشته  8ثانیه تا  84پیشنهاد مي شود تیزر تبلیغي شما، زماني بین  -

 .باشد

 :نکات و پارامترهای مهم در داوری اثر

 .خالقانه و جذاب باشدایده تیزر شما،  ●

 .قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد ●

 .نورپردازی تصاویر فیلم، مناسب و جذاب باشد به شکلي که سوژه های اصلي، به بهترین شکل دیده شوند ●

 .صداهای فیلم شما، واضح، گویا و با کیفیت باشد ●

 .انتقال حس کمک کند استفاده از موسیقي، به جا و مناسب باشد و به ●

 .تدوین اثر شما، خوش ریتم و خالقانه باشد ●

 بخش علمی و آموزشی : 

 ؛مقررات اختصاصي بخش آزمایش های علمي

 :توضیح

این اتفاق مي تواند یک . دهد فیلم آزمایش علمي، به فیلمي گفته مي شود که یک پدیده علمي را ثبت مي کند و توضیح مي

 . دیگری باشد اتفاق طبیعي و علميیا شیمیایي، یک فرآیند زیستي و یا هر  يفیزیکرصد نجومي، یک آزمایش 



 :مقررات

 .دنند اضافه شونتوا هم مي... در صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و -

 .نباید بیشتر از چهل دقیقه باشداما .دقیقه داشته باشد 94تا  9پیشنهاد مي شود فیلم علمي و آموزشي شما، زماني بین  -

 

 :شاخص های داوری

 .اتفاق و پدیده علمي انتخاب شده جذاب و مهیج باشد ●

 .توضیح شما درباره آن پدیده از نظر علمي، دقیق و درست باشد ●

 .فرآیند آزمایش و اتفاق کامل و دقیق نشان داده شود ●

 .باشدقواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده  ●

 .به شکلي که سوژه های اصلي، به بهترین شکل دیده شوند ،مناسب و جذاب باشد نورپردازی تصاویر فیلم ●

 .واضح، گویا و با کیفیت باشد صداهای فیلم شما ●

 .استفاده از موسیقي، به جا و مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما، کمک کند ●

 .تدوین اثر شما، خوش ریتم و خالقانه باشد ●

 

 «مقررات اختصاصي بخش فیلم آموزشي»

 :توضیح

را به روشي جذاب و گویا، به مخاطب  …به فیلمي گفته مي شود که یک مفهوم علمي، درسي، مهارتي و  فیلم آموزشي

 .افزار کامپیوتری یا هر مفهوم دیگری باشد یک نرم این مفهوم مي تواند یک مطلب درسي، یک مهارت فني،. آموزش مي دهد

 :مقررات

 .دند اضافه شونتوان هم مي... در صورت شرکت در بخش جانبي، اعضای دیگر تحت عنوان عکاس، طراح پوستر و -

 .اما نباید بیشتر از چهل دقیقه باشد.دقیقه داشته باشد 94تا  9پیشنهاد مي شود فیلم علمي و آموزشي شما، زماني بین  -

 :شاخص های داوری

 .باشدمفهوم انتخاب شده جذاب و کاربردی  ●

 .دقیق و درست باشد توضیح شما درباره آن مفهوم ●

 .قواعد فیلمبرداری و قاب بندی در فیلم شما رعایت شده باشد ●

 .به شکلي که سوژه های اصلي، به بهترین شکل دیده شوند ،نورپردازی تصاویر فیلم مناسب و جذاب باشد ●

 .صداهای فیلم شما واضح، گویا و با کیفیت باشد ●

 .به جا و مناسب باشد و به انتقال حس فیلم شما، کمک کند یقياستفاده از موس ●

 .تدوین اثر شما خوش ریتم و خالقانه باشد ●



 بخش جانبی: 

 ؛نامه نویسي فیلم

 :توضیح

ای  نامه شما الزم نیست کامال حرفه فیلم. صورت جداگانه بنویسید و آن را ارسال نمایید های ب نامه توانید فیلم مي ،در این بخش

ها و توصیف حرکات و احساس بازیگران و یا در کمترین حالت، روایت یک  اما باید شامل طرح داستاني، دیالوگ .باشد

 .داستان باشد

 :نامه مقررات اختصاصي فیلم

: مثال). نامه فارسي باشد و کلمات انگلیسي یا تلفظ کلمات غیر فارسي، در پرانتزی جلوی کلمه به التین درج شود متن فیلم -

 (.دیده شد( Ivory)دیروز در پارک آیوُری( Matthew)متیو

 (.قرار دارد( e'Zari)روی استخوان، پرده ی ضریع : 8ثالم)

 .ارسال نمایید docxیا  docو با فرمت  wordنامه خود را در قالب فایل  فیلم -

، (ست نوشته اید، تنها نام خودتان کافي اگر فقط فیلمنامه)صفحه ابتدایي فیلمنامه، باید شامل عنوان، نام عوامل سازنده فیلم  -

 .فصل و سال نوشته شدن فیلمنامه باشد

 .فیلمنامه از صفحه دوم آغاز مي شود -

 .معمولي باشد،  98و برای متن   Bold ،90و اندازه ی فونت برای تیتر ها  B Nazaninفونت استفاده شده  -

 .غلط امالیي، غلط نگارشي و ویرایشي نداشته باشد -

 .نوشته ها راست چین شده و مرتب باشند -

 .رعایت شئونات اسالمي در متن و موضوع داستان و فیلمنامه الزامي است -

 

 ؛طراحی کاراکتر انیمیشن

این کاراکتر مي . در این بخش، مي توانید کاراکترها و شخصیت هایي که برای انیمیشن خود طراحي کرده اید را ارسال کنید

 .کي، خمیری و یا هر نوع شخصیت دیگری باشد که در انیمیشن شما استفاده شده استتواند گرافیکي، عروس

شامل تصاویر شخصیت شما به صورتي که همه جزئیات و حاالت آن  PDFطرح شما باید به صورت یک فایل  -

 .به همراه تصاویری از مراحل ساخت و طراحي شخصیت، بارگزاری شود ،مشخص باشد

ها در صورتي در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته خواهند شد که انیمیشني که این شخصیت های طراحي شده تن -

 .شخصیت در آن استفاده شده است، در بخش هنری و یا علمي آموزشي این دوره جشنواره ارسال شده باشد

 

 

 
 



 ؛موسیقی فیلم و نماهنگ

( بي کالم)این موسیقي مي تواند موسیقي متن . توانید موسیقي که برای اثر خود تولید کرده اید را ارسال کنید مي ،در این بخش

 . و یا ترانه با کالمي باشد که توسط خود شما ساخته شده است

 .ری شودذابارگ( و سایر فرمت های رایج موسیقي a0m, wav, 8mp)موسیقي شما باید در قالب یک فایل موسیقي  -

وسیقي های تولید شده تنها در صورتي در بخش مسابقه جشنواره پذیرفته خواهند شد که اثری که آن موسیقي در آن م -

 .استفاده شده است، در بخش هنری و یا علمي آموزشي این دوره جشنواره ارسال شده باشد

هر مرحله از داوری،  به جهت صحت سنجي دانش آموزی بودن موسیقي تولید شده، ارسال کننده آن موظف است در -

. را با درخواست دبیرخانه، ارسال کند …اقالمي مانند تصاویر پشت صحنه تولید موسیقي، فایل پروژه میکس و مستر و 

 .در صورت وجود نداشتن چنین اقالمي، اثر از بخش مسابقه جشنواره حذف خواهد شد

 

 ؛اقالم تبلیغاتی اثر

شود شرکت کنندگان بخش داستاني و مستند و  پیشنهاد مي. فیلم ساخته شده استاین بخش شامل عکس فیلم، تیزر و پوستر 

های  توانید در حین کار از روند کار خود، جلسات هماهنگي، جلسه مي. تری داشته باشند  انیمیشن به این بخش توجه ویژه

مانند تیزر . )توانید برای فیلم خود پوستر طراحي کنید و در آخر تیزر تبلیغي بسازید همچنین مي. عکس بگیرید …فیلمبرداری و

 .(ایم های سینمایي مختلف دیده هایي که از فیلم( Trailer)و تریلر

 

نواره امسال اقالم تبلیغاتي تنها در صورتي پذیرفته خواهند شد که مرتبط با فیلمي باشد که در بخش های اصلي جش -

 .ارسال شده است 

 :مقررات بخش تیزر

 .در تیزر عنوان فیلم باید آورده شود. دقیقه باشد 8ثانیه تا  84بین  بایدتیزر فیلم شما  -

 :مقررات بخش عکس

 .ها را گلچین کنید سعي کنید تعداد را معقول و عکس. های فیلم لزوما نشانه بهتر بودن نیست تعداد باالی عکس -

 .ها را به صورت جدا جدا برای ما بفرستید عکس -

 

 :مقررات بخش پوستر

 .ارسال گردد JPEGیا  JPGیا  Tiffطراحي شود و فایل نهایي آن با فرمت پوستر باید در مقطع عمودی - 

 .عنوان اثر و نام عوامل سازنده اثر حتما روی پوستر درج شود -

از زبان های دیگر هم مي توانید استفاده کنید، منتها زبان فارسي غالب )د در طراحي پوستر حتما از زبان فارسي استفاده شو -

 .(باشد

 

 



 سواالت متداول: 

 های جشنواره شرکت کنیم؟ توانیم در همه بخش آیا مي •

 .ها، هر تعداد اثر که مي خواهید را ارسال کنید توانید در تمام بخش شما مي! بله

 آیا مي توانم با دوستان یک مدرسه دیگر  هم فیلم بسازیم؟ •

دختر یا پسر   سمپادی تنها مهم است که دانش آموز. عوامل فیلم شما مي توانند از دوستان، اقوام و یا هر کس دیگری باشند! بله

 .باشند

 !؟...جایزه و تمام، یا. آخرش چي میشه •

عضویت در باشگاه مدرسه جوایز ویژه ای برای برگزیدگان نهایي جشنواره در نظر گرفته شده است که اصلي ترین آن ها، ! خیر

به عبارتي، . استفاده از تسهیالت آموزشي و کارگاهي هستش که توسط مراکز اصلي هنری کشور به برگزیدگان ارائه مي شود و

 .عنوان یک فیلمسازآغاز مي شودتازه مسیر شما به ، با پایان جشنواره

 به ما فیلم سازی درس نداده است، چکار باید بکنیم؟ ما که معلم عزیزمون •

با مراجعه به بخش آموزش وبسایت جشنواره فیلم مدرسه، مي توانید از انواع آموزش های الزم برای شروع مسیر فیلمساز شدن 

 .استفاده کنید

 از چه زماني مي توانیم فیلم خودمان را به جشنواره ارسال کنیم؟ •

 .از همین االن مي توانید با رفتن به سایت جشنواره فیلم خود را رو آپلود کنید

 سئواالت دیگه ای که داریم رو چه جوری بپرسیم؟ •

 sampad.gov.irبه سایت جشنواره سر بزنید 

  

 

 

 

 

 دبيرخانه هشتمين دوره جشنواره فيلم کوتاه دانش آموزي مدارس سمپاد 
 

 

 

 


