
 

 

 

 

دهم  رویدادومین  س تصویر  عاشورایی  کوتاه  خیریه    فیلم  فرهنگی  موسسه  ایمانتوسط  و    راه 

مقدسه حسینی  همراهی   آیین با هدف  عتبه  به  نو  نگاه  با  هنری  آثار  به خلق  های عاشورایی و  تشویق 

 شود.برگزار می »فیلم کوتاه« و » ایده های داستانی«  در دو بخش  های حسینیپیام

   

   رویداد موضوع

با  از  این دوره   به اخالق،  رویداد  )ع( و  توجه  امام حسین  نظر گرفتن  با  منش و گفتار  و  مفهوم  در  نمادها 

 . شودبرگزار می  » از حسین آموختم ...«محوریت موضوع  با های حسینی آیین و  های عاشورایینشانه

 

 

 بخش فیلم کوتاه  •

 

 تواند در قالب مستند، داستانی و انیمیشن باشد. فیلم های کوتاه می  .1

 دقیقه باشد.  ۵مدت زمان آثار ارسالی حداکثر  .2

 .ها، نهادها و ... آزاد استشرکت کلیه افراد حقیقی و حقوقی، سازمان  .3

 مورد قبول است.  Full HDو  HD کیفیت هایآثار ارسالی به دبیرخانه، تنها با  .4



 

را تکمیل    رویدادفرم درخواست شرکت در     Tasvir10.comبا مراجعه به سایت     بایستمتقاضیان می  .۵

 وده و اثر خود را بارگذاری نمایند. نم

است و مسئولیت پاسخگویی جهت   رویدادتکمیل و ارسال فرم و اثر به منزله پذیرش کامل مقررات   .6

 و نمایش آن به عهده متقاضی و شخص پرکننده فرم تقاضا است. رویداد شرکت اثر در 

قرار  مورد ارزیابی  ت داوران  ئهی  آنها توسط   منتخبینو    شده   ت انتخاب بازبینی ئآثار ارسالی توسط هی .7

 خواهد گرفت. 

 وجود ندارد  رویدادها به مرحله انتخاب، امکان خارج کردن فیلم از یابی فیلم پس از راه   .8

 .است رویدادبینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن، با دبیر تصمیم نهایی درباره موارد پیش .9

 داده خواهد شد.یکی الکترون  ، گواهیرویدادسازان شرکت کننده در به کلیه فیلم  .10

 .افراد متقاضی از لحاظ تعداد آثار ارسالی، محدودیتی ندارند  .11

 

 بخش فیلم کوتاه  جوایز •

 فر اول: ن

 سکه بهار آزادی  ۵اهدای تندیس رویداد + لوح تقدیر رویداد + 

 نفر دوم:

 سکه بهار آزادی  4اهدای تندیس رویداد + لوح تقدیر رویداد + 

 : نفر سوم

 سکه بهار آزادی  3اهدای تندیس رویداد + لوح تقدیر رویداد + 

 جایزه ویژه هیئت داوران:



 

 سکه بهار آزادی  2لوح تقدیر رویداد + 

   فیلم منتخب آرای مردمی: ۱

 سکه بهار آزادی  2لوح تقدیر رویداد + 

 بخش ایده  •

تعریف  منظور از »ایده« در این رویداد، طرح اولیه فیلمنامه است که شخصیت اصلی و کشمکش اصلی آن  

سری،  وب   داستانی،تواند به مثابه یک ایده مناسب برای فیلم  شده باشد و دارای آغاز، میانه و پایان باشد و می 

 واقعیت مجازی یا مستند نوشته شده باشد.

 دقیقه ای نوشته شده باشد.   ۵فیلم کوتاه حداکثر طرح باید برای یک  .1

 .ایده )طرح( ارائه دهد  2تواند حداکثر کننده می هرشرکت .2

 د گرفت. نمورد ارزیابی هیات داوران قرار خواهمنتخبین  و    شده ارسالی توسط هیات انتخاب بازبینیایده  .3

 مورد قبول است.  PDFآثار ارسالی در این بخش، تنها با فرمت  .4

را تکمیل   رویداد فرم درخواست شرکت در   Tasvir10.comبا مراجعه به سایت   بایستمتقاضیان می  .۵

 وده و اثر خود را بارگذاری نمایند. نم

6.  

 ایده جوایز بخش  •

 : طرح برگزیده  ۳

 کمک هزینه ساخت فیلم کوتاه لوح تقدیر رویداد + 

 



 

 

 : مهلت ارسال آثار •

 

 ۱۴۰۱شهریور  ۳۱

 

 

 »جوانان راه ایمان« به عنوان دبیرخانه رویداد انتخاب شده است. 

 توانند متقاضیان می 

 Tasvir10 .comسایت را در  رویداداخبار 

 به نشانیدبیرخانه، صفحات مجازی یا در 

@tasvir10Official 

 نموده دنبال 

 ۰۹ ۱ ۰۹ ۲۳۴ ۲۳۴شماره با  اپواتس و  سواالت خود را از طریق 

 .  مطرح نمایید

 


