فــــــــــراخــــــــــوان

ـ

ی

ل ـ ـ م
ــ
100

س ـی ـز
ده ـ

ٔ
ـشـ ـ ـن ـوار
ه
ب
ـ
ی
ـ
ن

ا
ل
ـ
نج ـ
مـ
ل
ل
م ـی ـ
یفـ ـ

بسمه تعالی

رکــــــــودروزهــایکـــرونـــایــی
بــــــهپــــایــــانرســـــیــــــدواکـــــنــــــون
پـــس از چــــهــــار ســــــال ،قــــــرار اســـــت
ســـیـــزدهــمــیــندورۀجشــنوارۀفــیـل م،100
بهـانهای شـود برای همنشینی فـیـلـمسازان
هـنــرمـنـدو مخـتــصـرگــویســـیــنــمایایــرانو
جـــهـــان؛کــهبـــاســــاخـــتآثـــــار تـــا 100ثـــانـــیــــه
از خالل اثری کـامـل ،سـخـنـی مـوجـز و دلـنـشـین
بـرای مـخـاطـب آمـاده کـنـنـد.
فـــیــــلـــمــــســـازانهــــنـــرمــنـــدایـــــرانـــی!ایــــجاز و
خــــالقــــیــــــتهــــنــــــریبـــیانــــتـــهـــایـــتـــانرابـــه
خـــدمـت بــــگــیــریــد تا جـشـنـوارهای بهپا شــود
از تـــــصـــــاویـــری شــــــــاد و امـــــیــــدبــــخــــــش از
عـــزیــز » مــا در ابـــــعـــاد گـــونــاگــون ،بـا
«ایــران
ِ
قــــالـــبهـــای گـــونــاگـــون و از نـــگــاههـــای
گـــونــاگــون کـــــه حـــداکـــثـــرتـــا 100ثــانـیـه
و بـــا مـــــوضــــوعــــات اعـــالم شـــده،
جان تماشاگران را جال دهد.

پــیــامدبــیــر جــشــنــواره

ٔ
مسابقه ملی
بخش

بخشهای
ســیـزدهــمــیـن
جــــــشــــــنـــــــوارۀ
بـــیــنالـــمـــللی
فـــــیــــلـــم100

ً
هر اثر از هنرمندان ایرانی صرفا
میتواند در یکی از بخشهای
مسابقه ملی یا مسابقه
بینالملل شرکت نماید.
ً
هنرمندان غیر ایرانی صرفا در
بخش بینالملل مجاز به ارائه
اثر میباشند.

ارسـ ــال آثـ ــار در ایـ ــن بـ ـخ ــش بـــایـــد در یـــکـــی از
قالبهای ذیل با رویکرد ایران عزیز و حداکثر تا
 100ثانیه (با احتساب تیتراژ ) باشد.
 مستند داستانی -پویانمایی

بــخــش مــســاب ـقــۀ
بــیــنالــمــل ـلــی

ارســال آث ــار در ایــن ب ـخـش بایـد در یـکی از
بهـای ذیـل با رویکرد فیلمهای اخالقمحور و
قـالـ 
حداکثر تا  100ثانیه (با احتساب تیتراژ ) باشد.
 مستند داستانی -پویانمایی

بـخـش مـخـاطـب
کـودک و نـوجـوان

این بخش ویژۀ آثار تا  100ثانیهای با مخاطب
کودک و نوجوان است .ارسال اثر در این
بخش از نظر فرم و ساختار محدودیتی ندارد و
شرکتکنندگان میتوانند آثار خود را با هر قالب
دلخواه در محدودۀ  100ثانیه ارسال نمایند .نکته
حائز اهمیت در این بخش که فیلمساز را مجاز
می سازد تا عالوه بر سه قالب مستند،داستانی
و پویانمایی از هر قالب تصویری دیگری که
مناسب انتقال مضمونش میداند استفاده کند
ً
آن است که آثار در این بخش حتما باید برای
مخاطب کودک و نوجوان ساخته شود.
آثار ویژه این بخش اگر در هر کدام از سه قالب
مستند،داستانی و پویانمایی ساخته شده
باشند ،عالوه بر بخش کودک و نوجوان ،در
یکی از بخشهای مسابقه ملی یا بینالملل به
انتخاب صاحب اثر شرکت داده خواهند شد.

ٔ
مسابقه ملی
موضوعات بخش

سیزدهمین جشنوارۀ فـیـلـ م 100؛
با رویکرد «ایران عزیز»

پ ـ ـ ـ ـیـ ـ ـ ـش ـ ـ ـ ــرف ـ ـ ــت 
اخـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالق 
زی ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــایـ ـ ـ ـ 
یهـ ـ ــا 
اقتصاد و ثروت ملی 

 امـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــــــیـــــــــــــــــــد
 خـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــانـــــــــــــواده
م ـ ـیـ ـهــندوســــتـــی
عـ ـ ــدالـ ـ ــــتوآزادی

ثبت نام و بارگذاری آثار در جشنواره ،فقط از طریق سایت
جشنواره به آدرس  www.100fest.comامکانپذیر است .همچنین
تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره ،به معنای پذیرش تمامی مقررات
جشنواره است.

1

تصـویـر کـارت مـلـی ،یـک قـطـعه عکـس پرترۀ کـارگـردان با کیفیت مناسـب ،عـکـس فیلم و
خالصهای حداکثر  60کلمهای باید در کنار هر اثر در سایت بارگذاری شود.
ً
هر اثر صرفا با مالکـیت یک نفر به عنوان تهـیهکننده ،میتواند به جـشــنواره
ارســالشود.همچــنینشــرکتتمــامیفیــلـمســازان،نهــادها،ســازمــانهــای
دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی ،به شرط معرفی یک نفر به عنوان
تهیهکننده،بالمانعاست.

2

3
 4ایـــن افـــراد و آثـــار مــجــاز به شــرکــت در بــخـشهــای رقـــابـتــی
جشــنــواره نــیـســتـنـد :اعضـای اصـلی سـتـاد برگزاری جشنواره ،هیأت

مـــــــقــــــررات
عــــمــــومــــی
جــشــنـــواره

از نظر تعداد آثـار ارسـالی ،برای هر شـخـص حقیـقی یا حقوقی،
هیچ محدودیتی وجود ندارد.

5

انـتــخــاب و هــیـأت داوران ،آثـــاری که در دورههـــای قـبـلی جــشــــنــواره
شـــرکـت کــردهانــد ،آثـــاری که پـیــش از فـــروردیــن  1398تـــولیــد شـــده
باشــند .چــنــانچــه عــدم رعــایت این شــرط در هر مرحـله ،برای ســتاد
برگزاری محرز شود ،برای حـذف فیلم از جشـنواره اقدام خواهـد شد.

دبیرخانۀ جشـنواره حق اکـران تمـامی آثار ارسـالی در سـالنهـای
ســیــنــماویــابـهصــورتپـخـــشایـنـتـرنـتـیدر ســایـتجــشــنــوارهراخــواهــــد
داشـت.هـمـچــنـیـنحـقهـرگــونـهاســتــفـادۀتبـلـیــغـاتیو رســـانـهایاز آثــار،پـساز
بازبینی اولـیـه و پذیرش در جشنواره ،برای دبیرخانه محفوظ است.

6

تهیهکنندۀ اثر یا نمایندۀ قانونی ایشان با ارسال اثر به دبیرخانه جشنوارۀ فیل م ،100
اختیار کامل اثر را به منظور نمایش در سینماها ،تلویزیون ،جشنوارههای بینالمللی
دیگر و استفاده در پاتوق فیلمهای کوتاه ،بدون انتفاع مالی ،به دبیرخانۀ
جشنواره واگذار و حق هر گونه اعتراض را از خود سلب میکند.

7

تمامی آثار راهیافته به دو بخش مسابقۀ ملی و بینالملل و فیلمهایی که برای
اکران خارج از بخش مسابقه انتخاب میشوند ،برای نمایش در سینماهای
مقررات
جشنواره ،ملزم به داشتن پروانۀ نمایش از معاونت نظارت و ارزشیابی
تخصصیارسالاثر:
سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی خواهند بود که اقدام
برای اخذ پروانۀ نمایش ،بر عهدۀ دبیرخانۀ جشنواره است.
مدت زمان آثار ارسالی ،با
ً
احتساب تیتراژ ،حداکثر تا  100ثانیه قابل
هر اثر صرفا میتواند در یکی از بخشهای مسابقه ملی
پذیرش است.
یا بینالملل در جشنواره فیلم ۱۰۰شرکت کند.
هر اثر باید به طور مستقل و با شرایط فنی
ً
استفاده از آثار برای اشخاص ثالث ،صرفا با آرم
زیر در سایت جشنواره بارگذاری شود:
یا کپشن جشنواره امکانپذیر است.
Mp4/H264 - Frame rate: by default - Level: 4.4.2
زمان اکران آثار توسط دبیرخانۀ جشنواره
Bitrate encoding : vbr1pass - Progressive
تعیین خواهد شد.
آثار ارسالی باید دارای استانداردهای فنی
آثار ارسالی به دبیرخانه ،توسط هیچ
اعالم شده در صدا و تصویر باشند .بدیهی است که
شخصی غیر از دبیر جشنواره ،امکان خارج شدن از
در صورت نداشتن شرایط مطلوب ،دبیرخانۀ جشنواره
جشنواره را نخواهند داشت.
مجاز است اثر را از جشنوار ه حذف کند.
این جشنواره با اجرای کامل ضوابط و
صاحبان آثار راهیافته به دو بخش مسابقۀ
پروتکلهای بهداشتی وزارت بهداشت و ستاد ملی
ملی و بینالملل ،پس از اعالم دبیرخانۀ جشنواره،
مبارزه با کرونا برگزار خواهد شد.
موظفند حداکثر ظرف مدت  5روز ،آثار خود را
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طبق شرایطی که از طریق سایت جشنواره اعالم
تصمیمگیری پیرامون مواردی که در مقررات
خواهد شد ،در اختیار دبیرخانه قرار دهند.
و شرایط جشنواره پیشبینی نشده ،بر عهدۀ دبیرخانۀ
جشنواره است.
به تمامی فیلمهایی که در هر
یک از بخشهای جشنواره فیلم ۱۰۰
آخرین مهلت ارسال آثار پایان دیماه  ۱۴۰۱است.
راه یابند گــواهــی ح ـضــور در
زمان برگزاری جشنواره  ۹الی  ۱۲اسفند ماه  ۱۴۰۱خواهد بود.
جشـــنـــواره اهدا خواهد
اطالعات تکمیلی توسط دبیرخانه و از طریق سایت جشنواره به آدرس
شد.
 www.100fest.comاعالم خواهد شد.
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جـــــوایـــــز
جوایز بخش مسابقه ملی جشنواره فیل م :100
 تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  600میلیون ریال جایزۀ نقدی به بهترین فیلم مستند. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  600میلیون ریال جایزۀ نقدی به بهترین فیلم داستانی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  600میلیون ریال جایزۀ نقدی به بهترین فیلم پویانمایی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  400میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر دوم برگزیدۀ فیلم مستند. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  400میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر دوم برگزیدۀ فیلم داستانی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  400میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر دوم برگزیدۀ فیلم پویانمایی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  300میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر سوم برگزیدۀ فیلم مستند. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  300میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر سوم برگزیدۀ فیلم داستانی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  300میلیون ریال جایزۀ نقدی به اثر سوم برگزیدۀ فیلم پویانمایی.جوایز بخش بینالملل جشنوارۀ فیل م :100
 تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  2000یورو ،به بهترین اثر فیلم مستند. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  2000یورو ،به بهترین اثر فیلم داستانی. تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  2000یورو ،به بهترین اثر فیلم پویانمایی.جوایز بخش مخاطب کودک و نوجوان جشنواره فیل م :100
 تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  600میلیون ریال جایزۀ نقدی به سه اثر برگزیده.جایزۀ ویژۀ دبیر جشنوارۀ فیل م :100
 تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  500میلیون ریال ،جایزۀ نقدی به اثر برگزیده توسط دبیر جشنواره.جایزۀ ویژه نوآوری هنری یا دستاورد فنی:
 -تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار و مبلغ  400میلیون ریال ،جایزه نقدی به فیلمی با دستاورد شاخص.

www.100fest.com

نشانی :تهران  -میدان ولیعصر   -خیابان شهیدان سازش  -نبش بنبست ششم  -پالک  - ۱۶طبقه اول  -واحد  - ۲دبیرخانه جشنواره فیلم ۱۰۰
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