
 

 بسمه تعالی

 المللی فیلم مستند ایرانمین دوره جشنواره بینهپانزدفراخوان 

 »سینماحقیقت«

اه ـرا آذرم» سینماحقیقت«المللی فیلم مستند ایران ره بینن دوره جشنواهمیزدپان ،بصريسمعی و سینمایی  امور سازمان و مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی
 برگزار خواهد کرد.به شکل رقابتی  )آنالینبرخط (به صورت مجازي و نمایش  19یماري کووید با توجه به شیوع جهانی ب 1400

 هايفرصت به ویژه نگاه با ایران اندازچشم و امروز وضعیت، هاي دینی و ایرانیصیانت از هویت ملی مبتنی بر انگاره، اسالمی -ي ایرانیبازنمایی تاریخ و فرهنگ جامعه
 جشنواره است.دوره از از اصول و اهداف این  ،آشنایی فیلمسازان کشور با تحوالت نوین سینماي مستند جهان، نماي مستند خالق ایرانتقویت سی جدید، قرن

 هاي جشنوارهبخش

 مسابقه ملی ) 1

 الملل بینمسابقه ) 2

  ) جایزه شهید آوینی3

 المللملی و بین هاي جنبی ) بخش4

 )جدید قرن ايهفرصت( 1400 ایران ویژه بخش )5

 هاي تخصصی) کارگاه6

 ) نکوداشت7

 مسابقه ملی

  1399 فروردین ازبعد  سال تولید:

 )دقیقه 40آثار کوتاهتر از ها: الف) مستندهاي کوتاه (زمان فیلم

 دقیقه) 60تا  40از آثار بلند ( نیمه ) مستندهايب                

 دقیقه) 60آثار بیش از ج) مستندهاي بلند ( 

 ع: آزادموضو

 المللبینسابقه م

 2020ژانویه سال تولید: بعد از 

 )دقیقه 40آثار کوتاهتر از الف) مستندهاي کوتاه (ها: زمان فیلم

 دقیقه) 60تا  40آثار از بلند ( نیمه ) مستندهايب                



 دقیقه) 60آثار بیش از ج) مستندهاي بلند ( 

 جایزه شهید آوینی

  1399روردین سال تولید: بعد از ف

 دفاع مقدس و انقالب اسالمی ،  ي مقاومتهاي مستند حوزهموضوع: فیلم

 اهد شد.اهدا خو شهید آوینی اي و  برنزيتندیس طالیی، نقره اثر 3در این بخش به 

 الملل)(ملی و بین  جنبی هايبخش

 ران و جهان هاي علمی، ادبی، سیاسی و هنري اینمایش مستندهاي پرتره از چهرهپرتره:  -

 انداز سینماي مستند یک کشورچشم -

 هاي ویژه: نمایش آثار مستند برتر و روز جهاننمایش -

 مستندهاي تجربیبخش ویژه  -

 به صورت مجازيهاي تخصصی ارگاهبرگزاري ک -

 پیچینگ) با حضور سرمایه گذاران داخلی و خارجیبرگزاري جلسات ارائه طرح (  -

 مستند فیلم تولید و ضهعر المللیبین بازار -

 )جدیدهاي قرن (فرصت 1400بخش ویژه ایران 

 در زمینه هاي مختلف ي ایرانامروز و چشم انداز آینده مسائلهاي مستند با نگاهی به موضوع: فیلم

 نکوداشت

 آید.عمل میهتقدیر ب آنانایران، از از بزرگان سینماي مستند دو تن  بخش، ضمن مرور آثار در این 

 یز مسابقه ملیواج

 کننده)بهترین فیلم جشنواره (ویژه تهیهریال به 000/000/400 م افتخار و مبلغنشان فیروزه سینماحقیقت، تندیس جشنواره، دیپل

 فیلم مستند بلند  یکارگردانبهترین ریال به 000/000/300، دیپلم افتخار و مبلغ تندیس جشنواره

 بلندنیمهفیلم مستند  یکارگردانبهترین  ریال به000/000/250 یس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغتند

 کوتاهفیلم مستند  یکارگردانبهترین  ریال به 000/000/200دیپلم افتخار و مبلغ تندیس جشنواره، 

 داوران عنوان جایزه ویژه هیأتبه ریال 000/000/250تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 

 گذار)سرمایهویژه تماشاگران (بهترین فیلم از نگاه عنوان جایزه به ریال 000/000/200ار و مبلغ تندیس جشنواره، دیپلم افتخ

 فیلم مستند بهترین پژوهش ریال به 000/000/180تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 

 به بهترین تدوین ریال000/000/180دیپلم افتخار و مبلغ تندیس جشنواره، 

 يبردارفیلمبه بهترین  ریال000/000/180لم افتخار و مبلغ دیپتندیس جشنواره، 

 ت داوران جایزه به صدابردار یا صداگذار اهدا خواهد شد)أ(با تشخیص هی بهترین صدا به ریال 000/000/180دیپلم افتخار و مبلغ تندیس جشنواره، 



 (با تشخیص هیأت داوران جایزه به نویسنده یا گوینده گفتار متن اهدا خواهد شد)یا گوینده گفتار متن  ریال به بهترین نویسنده 000/000/180تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 

 تولیدي)(موسیقی  موسیقی متن ریال به بهترین000/000/180تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 

 جایزه شهید آوینی

 ریال  000/000/300شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ طالیی تندیس 

 ریال 000/000/250هید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ شاي نقرهتندیس 

 ریال  000/000/200شهید آوینی، دیپلم افتخار و مبلغ برنزي تندیس 

 گاه شمار

 01/03/1400: نام اینترنتیثبتشروع 

 15/05/1400: نام اینترنتیثبتآخرین مهلت 

 15/06/1400آخرین مهلت ارسال لینک آثار: 

 1400هاي منتخب: نیمه اول آبان ماه م اسامی فیلماعال

 1400آذر  25تا  18زمان برگزاري جشنواره و نمایش آثار: 

 25/09/1400 مراسم اختتامیه:

 و ضوابط شرکت در جشنوارهت ارمقر •

س از ثبت فیلم در دبیرخانه، امکان تغییر بخش اینصورت و پ بصورت دقیق مشخص شود؛ درغیر »بلند«و » بلندنیمه«، »کوتاه«گزینه  سهزمان فیلم بر اساس  -1
 بود. میسر نخواهد

 کنندگان را ندارد.از جانب شرکتلینک آثار  ناشی از ارسال نامطلوب ، دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی -2

 یب اثر داده نخواهد شد.باشد، ترت ایراد فنی داشتههایی که مدارك آن ناقص ارسال شود یا به تقاضاي شرکت فیلم -3

؛ در غیر اینصورت فیلم از بخش مسابقه حذف تحویل داده شودروز پس از اعالم اسامی برگزیدگان، نسخه اصلی نمایش فیلم به دفتر جشنواره  7الزم است حداکثر  -4
 خواهد شد.

 مرکز نگهداري خواهد شد. »بانک فیلم«به دبیرخانه جشنواره، به منظور استفاده پژوهشگران در  هاي ارائه شدهفیلماي از نسخه -5

 رسانی است.دقیقه از آثار منتخب جشنواره براي موارد تبلیغی و اطالع 5تا  3ي ستاد جشنواره مجاز به استفاده -6

 خواهد شد. تقسیمدر صورت تخصیص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر، جایزه نقدي  -7

 خواهد بود. مرتبط با جشنواره سینماحقیقتهاي فرهنگی هاي برگزیده در برنامهاعی فیلمستاد جشنواره مجاز به نمایش غیرانتف -8

 گیرد.گذار اثر تعلق میدرآمد حاصله از فروش بلیط نمایش هر فیلم به سرمایه -9

 آید.شده به شکل برخط (آنالین) در جشنواره به نمایش درمیکلیه آثار پذیرفته -10

و نکاتی آنالین)  -(فیزیکی شکل برگزاري  اخذ تصمیم نهایی دربارهبهبود وضعیت،  ، در صورتونا و ناپایداري شرایط اجتماعیشیوع ویروس کرادامه با توجه به  -11
 جشنواره است. دبیر یا ابهامات ناشی از آن، در اختیار ،بینی نشدهپیش که در مقررات حاضر

 

 

 



 

 

 و مشخصات مربوط به اثرمقررات  •

 د.نتولید شده باش Full HD ،2K ،4Kو  HDدر قطع و  به بعد بوده 1399 فروردیناید تولید ارسالی بمستند هاي فیلم -1

دیگري به نمایش درآمده و  داخلی وارهیا جشن ، اکران عمومی، شبکه نمایش خانگی وپیش از این نباید در تلویزیونآثار بخش مسابقه ملی و جایزه شهید آوینی  -2
از این امر مستثنی » خانه سینما«(حضور در جشن مستقل سینماي مستند ایران  نیز به دبیرخانه ارائه نشده باشد. »ینما حقیقتس«در ادوار گذشته جشنواره همچنین 

 است)

هایی که توسط مجموعهاین مقررات شامل شود. ، فقط یک اثر پذیرفته میاست که توسط یک فیلمساز کارگردانی شده هاي مستند تلویزیونیمجموعه از  -3
 د.شونمی، اندسازان مختلف کارگردانی شدهمستند

 اقدام کنند. از طریق سامانه اینترنتی ثبت نام جشنواره لینک فیلم نسبت به ارسالبعد از ثبت نام  بایستي اولیه میمتقاضیان براي ارائه نسخه -4

مگا بیت بر  ثانیه و ابعاد تصویر  8تا  6ریت با بیت  264H.  4MPدر قالب یک لینک دانلود حاوي فایل فیلم با فرمت بایست جهت بازبینی ها میهریک از فیلم -5
 پیکسل ارسال شود. 1080در  1920

 فایل ارسالی باید فاقد هرگونه نشانه (لوگو و واترمارك) روي فیلم باشد. -6

 تماس حاصل فر مایید.  88528314توانند با شماره ثبت نام کنندگان در صورت بروز هرگونه مشکل می -7

  سامانه اینترنتی جشنواره امکان پذیر است. قم و ورود کلیه اطالعات مربوط به فیلم و فیلمساز صرفا از طریثبت نا -8

هاي جشنواره مورد استفاده قرار رسانیاطالعهی است این اطالعات جهت استفاده در باشد، بدیمی 1400داد رم 15آخرین فرصت ویرایش اطالعات و شناسنامه اثر  -9
 باشد.صحت اطالعات به عهده ثبت نام کننده میخواهد گرفت و 

ر فیلم جشنواره الملل و بازابین ،مسابقه ملیبایست داراي زیرنویس انگلیسی باشند؛ در غیر اینصورت امکان حضور در بخش میراه یافته به جشنواره ي هاکلیه فیلم -10
 را نخواهند داشت و از لیست نهایی آثار جشنواره حذف خواهند شد.

 MP4 (H.264) - AVI- MXF- MPEG2- MOVهاي بایست به صورت فایل دیتا با یکی از فرمتمییافته  به جشنواره راههاي فیلمي نهایی نسخه -11
 ارائه شوند.و یا تحویل حضوري به دبیرخانه جشنواره بوسیله ارسال لینک 

 شود.یافته به جشنواره دریافت میهاي راهدان در قالب فرم ثانویه از فیلمکارگر، پشت صحنه و، عکس صحنه تیزر ،پوستراطالعات تکمیلی و ضروري شامل:  -12

 

 مربوط به شرکت کنندگانمقررات  •

  نام وارد شود.مجزا در فرم ثبتبصورت کامل و بایست میسامی کارگردانان مشترك یک فیلم و سایر مشخصات آنها ا -1

 کننده اثر مسئول پاسخگویی به هر گونه ادعا در زمینه حقوق مادي، معنوي و شهروندي اشخاص بوده و جشنواره مسئولیتی در این خصوص ندارد.تهیه -2

 کنندگان فرم است.عهده امضاءگیرد، بهمبناي اطالعات فرم صورت می خصوص مسائل تبلیغی و حقوقی فیلم که بر گونه مسئولیت درهر -3

 کننده فیلم برسد.یید و امضاي تهیهأکت در جشنواره حتماً باید به تفرم شر -4

 

 

 



 

 

 * نشانی دبیرخانه جشنواره

 )1556916613(کدپستی:  ، مرکز گسترش سینماي مستند و تجربی، طبقه اول 15تهران، خیابان سهروردي شمالی، میدان شهید قندي، شماره 

     88528314تلفن دبیرخانه: 

 88528312: رسانیعارتباطات و اطال

 20001062: رسانیارتباطات و اطالعسامانه پیام کوتاه 

      www.irandocfest.ir  :سایت جشنوارهوب

 panel.irandocfest.irآدرس ثبت نام اینترنتی جشنواره: 

 info@irandocfest.ir:  آدرس ایمیل

 defc.ir      صفحه اینستاگرام:

 defc@  کانال تلگرام سینماحقیقت:

 

 ثبت نام آنالین روي سایت جشنواره   

 

، از اطالعات تکمیل نمودهسایت جشنواره بصورت آنالین وبرا روي  »سینماحقیقت«المللی دوره جشنواره بین پانزدهمینبایست فرم شرکت در میر جشنواره دمتقاضیان حضور 
 در سامانه ثبت نام اینترنتی جشنواره بارگذاري نمایند.و  کننده رساندهثبت شده پرینت گرفته، به امضاي تهیه

 panel.irandocfest.irآدرس ثبت نام اینترنتی جشنواره: 
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 المللی سینماحقیقتجشنواره بین پانزدهمینفرم شرکت در 

 مشخصات فیلم:

 ...................................................................نام فیلم (به انگلیسی)                 ....   .................................................فیلم:  نام
         ..........  ....................................سال تولید:      ......................................................قطع:              ...........................فیلم: زمان مدت 

        ....... ........................................پژوهشگر:     ...................................دستیار کارگردان:               .......   .........................کارگردان: 

            ..........  ......................................صداگذار:  .....    ...........................................صدابردار:                ..  ............................تصویربردار:
      .........    ..................................گوینده متن:      .................................متن:  نویسنده گفتار                .. ...............................تدوینگر: 

 . ..................................................عکاس:     ..  ..............................................مدیرتولید:            ........    .......................... آهنگساز:
 ................................... تهیه شده در:         .......   ............................ کننده:تهیه

 )کلمه 100حداکثر ( :فیلمموضوع خالصه 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

 مشخصات کارگردان: 

   ............................................................................................... نام و نام خانوادگی (به انگلیسی)   ..................................................................................... نام و نام خانوادگی:
 ........... ..................................................................................................شهرستان محل اقامت:    ............ ................ محل تولد:       ..   ....................................تاریخ تولد: 

 ...................................................................................................................................................................................................................میزان تحصیالت (رشته و دانشگاه): 
 ..................................................................پست الکترونیک: ................................................................................................. همراه:تلفن   ..............................................................ثابت تلفن 

 ○زن    ○ مرد
 شناسی:فیلم

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

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................جوایز مهم: 

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................نشانی کارگردان: 
 .............................................................................پست الکترونیک:    ....................................................................................................................................... کننده:تلفن همراه و ثابت تهیه

 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................کننده: نشانی تهیه
 

کت در بخش متقاضی شر................... .................................. فیلم مستند: ..................................................................به عنوان: .......... ............................................................. اینجانب:* 
 هستم.  □جایزه شهید آوینی  □بلند  □بلندنیمه  □کوتاهمستندهاي » مسابقه ملی«

 

 
 

 موافق هستم.» سینما حقیقت«شنواره با نمایش برخط (آنالین) اثر در ج. .............................................................گذار فیلم کننده/سرمایهاینجانب تهیه *
 

هاي مختلف جشنواره است و پس از امضاء امکان خارج کردن فیلم از بخشالمللی سینماحقیقت بینجشنواره  »نامهآیین«ي پذیرش همه بندهاي مندرج در امضاء این فرم، به منزله* 
 وجود ندارد. 

 

 (الزامی است) کنندهامضاء تهیه              امضاء کارگردان                      


