


 آیین نامه نهمین جشنواره بین المللی فیلم » وارش«
کید بر موضوع فرهنگ عامه  با تا

)سنتهای رفتاری –گفتاری –زیستی (

کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مازندران با مشارکت استانداری و سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، نهمین جشنواره بین  •  اداره 

کند. المللی  فیلم وارش را در اردیبهشت 1398برگزار می 

        اهداف و رویکرد جشنواره:

کید بر موضوع فرهنگ عامه  یت مردم شناسی و تا - تقویت و حمایت از آثار و فیلم هایی با محور

-ارتباط موثر با فعاالن عرصه فیلم کوتاه داستانی ، مستند و پویانمایی ومعرفی چهره های خالق به عرصه سینمای ملی 

یای کاسپین وحوزه تمدنی میراث مشترک به منظور دستیابی به تحوالت نوین بین منطقه ای   - ارتباط با فیلمسازان کشورهای حاشیه در

محورها و موضوعات جشنواره  :

           الف–سنتهای رفتاری
یهای عامیانه و... شامل فیلم هایی با موضوع آیین ها، انگاره ها، آداب و رسوم ، عرف و عادات ، جشن های ملی و مذهبی ، باز

           ب– سنتهای گفتاری
یت قصه های عامیانه، داستان های اخالقی، حکمت آمیز و عاشقانه  شامل فیلم هایی با محور

الیی ها، آواها و نواها ، ترانه ها،مرثیه ها ، اشعار بومی  ، افسانه های کهن  و مثل و تمثیل و... ال

           ج – سنتهای زیستی
یت معماری بومی، شیوه های تولید در زندگی کشاورزی، دامداری و صیادی و بهره برداری از جنگل، صنایع دستی و  شامل فیلم هایی با محور

دست بافته ها و پوشاک، فرهنگ غذاهای بومی، بازار و مبادله.
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          بخش های جشنواره:
الف: مسابقه ملی 

ب :مسابقه بین الملل )میراث مشترک (

پ: مسابقه ترنه وا

ت:بخش ویژه )نمایش فیلم هایی با محوریت جنگل های هیرکانی (

ث-نکوداشت یک فیلمساز

.

گیالن  ج-مرور فیلم های مردم شناسی و مردم نگاری استان 

. 

کشور آذربایجان چ-چشم انداز فیلم های مردم شناسی 

.

ح-کارگاه های تخصصی ،پژوهشی و فرهنگی

   
           الف :بخش مسابقه ملی

• همه آثار تولیدی در راستای اهداف  و موضوعات جشنواره و در قالب های داستانی، مستند و پویانمایی می توانند در این بخش حضور 

یابند.

           ب:مسابقه  بین الملل )میراث مشترک(:
کاســپین نیــز میــراث طبیعــی  )ایــران ،آذربایجــان ،روســیه ،ترکمنســتان  یــای  *زبــان پارســی میــراث مشــترک  )ایــران ،افغانســتان و تاجیکســتان ( و در

و قزاقســتان ( اســت .

کــه پــس از 201۵ تولیــد شــده انــد و بــه  موضوعــات مــردم شناســی و مردم نــگاری در حــوزه تمدنــی  •  ایــن بخــش، رقابتــی اســت و فیلــم هایــی 

کاســپین مــی پردازنــد بــه نمایــش در خواهــد آمــد .همچنیــن بــر اســاس  یــای  کشــورهای حــوزه در میــراث مشــترک )کشــورهای پارســی زبــان ( و 

ضوابــط جشــنواره  چنــد اثــر توســط هیــات انتخــاب بخــش ملــی بــه مســابقه بیــن الملــل  معرفــی خواهنــد شــد . 
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          پ:بخش مسابقه  ترنه وا 
*ترنه وا به زبان مازندرانی یعنی )نسیم تازه (

.

که در جغرافیای این استان ساخته شده است در این بخش به نمایش و رقابت  برای توجه ویژه به مازندران،  فیلم هایی با موضوع آزاد 

خواهند پرداخت. 

یکرد جشنواره همسو باشند برای رقابت معرفی نمایند.  که با اهداف و رو هیات انتخاب بخش سینمای ملی می تواند آثاری را 

          ت :بخش ویژه )نمایش فیلم هایی با محوریت جنگل های هیرکانی( 
گــرگان ادامــه داشــت ، جنــگل هیرکانــی مــی  ــا  گســتره آن از جنــوب جمهــوری آذربایجــان ت کــه  گذشــته ، بــه جنــگل هایــی  تبرســتانی هــا در 

کــم تریــن ناحیــه جنگلــی ایــران را تشــکیل مــی دهنــد.  کــه در زبــان رایــج بــه جنــگل هــای شــمال معــروف اســت و ایــن جنــگل هــا مترا گفتنــد 

گاهــی عمومــی بــه منظــور حفــظ جنــگل هــای هیرکانــی وضــرورت همراهــی جوامــع انســانی در مدیریــت  ایــن بخــش بــا هــدف ارتقــای آ

ــه موضــوع جنگل هــای هیرکانــی حــوزه  کــه ب ــه فیلــم هایــی  کمیســیون ملــی یونســکو در ایــران برگــزار خواهــد شــد و ب ــا مشــارکت  جنــگل هــا ب

گیــان، مازنــدران وگلســتان پرداختــه انــد توجــه خواهــد داشــت .همچنیــن معرفــی ویژگی هــای طبیعــت بکــر  کاســپین در اســتان های  یــای  در

گیاهــی از موضوعــات مــورد توجــه  گونه هــای  گونــه جانــوری و  یســت انســانی، تنــوع  کوسیســتم، تنــوع ز هیرکان،تاثیــر جنــگل هــا بــرای حفــظ ا

ایــن بخــش اســت.
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          جوایز جشنواره:

*بخش مسابقه فیلم های ملی :

• تندیس جشنواره ومبلغ 60/000/000 میلیون ریال برای بهترین فیلم به تهیه کننده حقیقی اثراز میان فیلم های کوتاه داستانی ،مستند و پویانمایی

کارگردانی فیلم داستانی • تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال به بهترین 

کارگردانی فیلم مستند • تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال به بهترین 

کارگردانی فیلم پویانمایی • تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال به بهترین 

• تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ومبلغ 40/000/000 میلیون ریال به بهترین تحقیق و پژوهش 

• تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار ومبلغ 40/000/000 میلیون ریال به بهترین فیلمنامه 

* بخش مسابقه بین الملل)میراث مشترک( : 

کننده حقیقی اثر از میان فیلم های  • تندیس جشنواره و لوح تقدیر یونسکو  به مبلغ 60/000/000 میلیون ریال ایران برای  بهترین فیلم به  تهیه 

کوتاه داستانی ،مستند و پویانمایی

کارگردانی فیلم داستانی  کمیسیون ملی یونسکو ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال ایران به بهترین  • تندیس جشنواره ،لوح تقدیر 

کارگردانی فیلم مستند کمیسیون ملی یونسکو ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال ایران به بهترین  • تندیس جشنواره ،لوح تقدیر 

کارگردانی فیلم پویانمایی کمیسیون ملی یونسکو ومبلغ 50/000/000 میلیون ریال ایران به بهترین  • تندیس جشنواره ،لوح تقدیر 

* بخش مسابقه ترنه وا :

• لوح ترنه وا ،دیپلم افتخار ومبلغ 40/000/000 میلیون ریال برای بهترین فیلم به تهیه کننده حقیقی اثر از میان فیلم های کوتاه داستانی ،مستند و پویانمایی 

کارگردانی فیلم داستانی • لوح ترنه وا ،دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000 میلیون ریال به بهترین 

کارگردانی فیلم مستند  • لوح  ترنه وا ،دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000 میلیون ریال به بهترین 

کارگردانی فیلم پویانمایی  • لوح  ترنه وا ،دیپلم افتخار و مبلغ 30/000/000 میلیون ریال به بهترین 
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          مقررات عمومی:

- شرکت همه  فیلم سازان، نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است.

ــه نمایــش در نیامــده، می تواننــد  ــه بعــد تولیــد شــده و در جشــنواره  قبلــی وارش ب کــه ســال 94 ب - فیلم هــای داســتانی، مســتند و پویانمایــی 

متقاضــی شــرکت در جشــنواره باشــند.

کوتــاه داســتانی، مســتند  کــه بــا قواعــد هنــری و اســتانداردهای حرفــه ای درقالــب هــای  فیلــم  - آثــاری مــورد نظــر برگزارکننــدگان جشــنواره اســت  

و پویانمایی ســاخته شــده باشــند .

کارشناسان و متخصصین حوزه سینما و مردم شناسی انتخاب خواهند شد . - هیات انتخاب و داوری جشنواره از میان 

کثر زمان برای آثار داستانی و پویانمایی 30 دقیقه است و فیلم های مستند محدودیت زمانی ندارند. - حدا

یخ و زمان نمایش فیلم ها به عهده دبیرخانه جشنواره است.  - تعیین تار

- جشــنواره مجــاز اســت فیلــم هــای منتخــب را در قالــب هفتــه هــای فیلــم در جغرافیــای مازنــدران بــه نمایــش در آورد همچنیــن جشــنواره مــی 

گیــرد .  کار  توانــد تــا ســقف 3 دقیقــه از اثــررا جهــت اســتفاده در امــور فرهنگــی و اطــاع رســانی بــه 

-دعوت از مهمانان شهرستان ها براساس ضوابط تعیین شده توسط ستاد جشنواره انجام می پذیرد .

-در صورت اختصاص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر، جایزه نقدی به صورت مشترک اهدا خواهد شد .

- نمایش فیلم ها در جشنواره، مطابق با ضوابط و مقررات سازمان سینمایی خواهد بود.

کــه در بخــش مســابقه بیــن الملــل  پذیرفتــه می شــوند، بایــد دارای زیرنویــس انگلیســی باشــند و هزینــه زیرنویــس برعهــده شــرکت کننده  - آثــاری 

است.

کــه اســتانداردهای فنــی و نمایــش را نداشــته  - الزم اســت متقاضیــان پیــش از ارســال آثــار »شــرایط فنــی آثــار« را مطالعــه نماینــد و فیلم هایــی 

باشــند از بخــش مســابقه حــذف می گردنــد.

  ثبت نــام در جشــنواره تنهــا بــه شــیوه  اینترنتی امکان پذیــر اســت بنابرایــن الزم اســت صاحبــان آثــار بــا مراجعــه بــه ســایت جشــنواره بــه نشــانی         

کارگــردان را آپلــود  کــرده واطاعــات مــورد نیــاز شــامل عکــس فیلــم ، عکــس  www.vareshfestival.com  فــرم تقاضــای شــرکت را تکمیــل 

ی )DVD( نوشــته شــود . کــد رهگیــری بــر رو کــه  یســت  یافــت نماینــد و هنــگام ارســال اثــر بــه دبیرخانــه جشــنواره، ضرور کــد رهگیــری را در و 

ی دی و بــا ذکــر کــد رهگیــری، نــام فیلــم و نــام ســازنده اثــر در مهلــت  ی یــک حلقــه دی و - هــر یــک از فیلــم هــا مــی بایســت  بصــورت مســتقل بــررو

تعییــن شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره جهــت بازبینــی هیات انتخاب ارســال شــود .

گواهی شرکت داده خواهد شد. که به بخش مسابقه راه  یافته اند،  - پس از پایان جشنواره به فیلم هایی 

کپی آثار ارسالی جهت بازبینی هیأت انتخاب بازگردانده نمی شود  -

گونه مسئولیتی در قبال آسیب های ناشی ازارسال نامطلوب آثار از سوی شرکت کننده را نمی پذیرد. - دبیرخانه جشنواره، هیچ  

کردن آن ها از برنامه وجود ندارد. - پس از راه  یابی فیلم ها به جشنواره، امکان خارج 
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- نتایــج بازبینــی و اعــام  فیلــم هــای منتخــب از طریــق رســانه هــای دیــداری- شــنیداری، ســایت های معتبــر و ســایت اختصاصــی جشــنواره 

گویــی از طریــق تلفــن نخواهــد بــود . خواهــد بــود لــذا دبیرخانــه موظــف بــه  پاســخ 

کــه در مقــررات حاضــر لحــاظ نشــده و یــا ابهامــات ناشــی از مفــاد آن و تغییــر در بعضــی  -اخــذ تصمیــم نهایــی دربــاره مــوارد پیش بینی نشــده 

از مقــررات،  بــا دبیــر جشــنواره اســت و نظــر ایشــان قاطــع و مصــون از هرگونــه اعتــراض و ادعایــی اســت.

- تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای قبول تمام مقررات اعام شده است.

کننــده و یــا نماینــده قانونــی« تکمیــل و بــه جشــنواره   توســط »تهیه کننــده ،پخــش 
ً
تذکــر: ثبــت تقاضــای شــرکت در جشــنواره می بایســتی صرفــا

ارائــه شــود .

          شرایط فنی آثار: 

کــه به صــورت DVD Video یــا همــان فایــل  گردنــد، فیلم هایــی  • تمامــی آثــار ارســالی بایســتی به صــورت فایــل دیتــا بــه دبیرخانــه جشــنواره ارائــه 

VOB ارســال شــوند در جشــنواره پذیرش نخواهند شــد. 

.

DV، DVC، HD ، Full HD: قطع فیلم های ارسالی •

.

*فرمت های قابل پذیرش:

DV AVI /  MPEG 4 (H.264) /  MOV (H.264) / MXF 

          بازگرداندن اصل آثار: 
.

یــا از طریــق پســت  نســخه اصلــی آثــار ارســالی پــس از پایــان جشــنواره بــه صــورت حضــوری  و بــا ارائــه رســید بــه نماینــده قانونــی اثــر تحویــل و

سفارشــی بــه شهرســتانها ارســال خواهــد شــد .

گاه شمار جشنواره:            
.

تاریخ شروع ثبت نام در سایت:97/09/1

تاریخ پایان ثبت نام در سایت:97/10/30 

آخرین مهلت دریافت آثار: 97/11/10

اعالم فیلم های راه  یافته: هفته پایانی فروردین 98

زمان برگزاری جشنواره: اردیبهشت 98

نــهمیـــن جشنـــواره بیــن المللــی فیــلــم وارش
The 9TH Varesh International Film Festival




