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آیین نامه نخستین جشنواره فیلم مستند " بهشت"
موسسه آفرینشهای هنری آستان مقدس رضوی در راستای اهداف فرهنگی خود مبنی بر پاسداری از میراث هنر اسالمی ،توسعه
فرهنگ رضوی ،تبیین رابطه مردم و اهل بیت (علیهم السالم) در میان مجاوران و زائران حرم امام رضا (علیه السالم) ،نخستین
جشنواره فیلم مستند «بهشت» را در اسفند  1397برگزار می کند.
موضوع جشنواره
زیارت حرم امامرضا (علیه السالم)
در این جشنواره مجموعهی قصهها ،حاالت ،توسالت و روایت سلوک زائرین حرم امام رضا (علیه السالم) اعم از تاریخ ،شخصیتها ،آیینها،
انگارهها ،آداب و رسوم ،عرف و عادات ،جشنها و سوگوارههای مرتبط با امر زیارت حریم رضوی میتواند سوژه مستندسازان باشد.
بخشهای جشنواره
1 .1مسابقه ملی
2.2مسابقه آثار موبایلی
3.3مرور فیلمهای شاخص مرتبط با زیارت حرم رضوی از گذشته تا امروز
4.4نکوداشت یک فیلمساز مستند
5.5کارگاههای تخصصی ،پژوهشی و هنری
شرایط ارسال آثار
•شرکت همه فیلمسازان ،نهادها ،سازمانهای دولتی و تهیهکنندگان بخش خصوصی آزاد است.
ب فیلم مستند میتوانند در این بخش حضور یابند.
•در بخش "مسابقه ملی" همه آثار تولیدی در راستای اهداف و موضوع جشنواره ،در قال 
•در بخش "مسابقه آثار موبایلی" فقط آثار مرتبط با موضوع اصلی جشنواره که با دوربین تلفن همراه و بصورت مستند ضبط شده اند
می توانند شرکت کنند.
•حداكثر زمان هر اثر در بخش مسابقه ملی  40دقيقه و در بخش آثار موبایلی یک دقیقه( 60ثانیه) باشد.
•با توجه به برگزاری اولین دوره جشنواره ،تولید آثار ارسالی می تواند از سال  1388به بعد باشد.
•در بخش آثار موبایلی دوربین باید در حالت افقی تصاویر را ضبط کرده باشد.

•قطع آثار ارسالی در بخش مسابقه ملی بايد  HDV، HDیا Full HDو در بخش آثار موبایلی HDباشد.
•فرمت آثار ارسالی باید  DV AVI / MPEG 4 (H.264) / MOV (H.264) / MXFباشد.
•تمامی آثار ارسالی بایستی به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه گردند ،فیلم هایی که به صورت  DVD Videoیا همان
فایل  VOBارسال شوند در جشنواره پذیرش نخواهند شد.
•هر یک از فیلم ها می بایست بصورت مستقل ،بر روی لوح فشرده یا فلش مموری به دبیرخانه ارسال شوند.
•ثبت نام در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان پذیر است بنابراین الزم است صاحبان آثار با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی
 www.aqart.irدر بخش جشنواره فرم تقاضای شرکت را تکمیل کرده و کد رهگیری دریافت نمایند و هنگام ارسال اثر آن را بر
روی نسخه ارائه شده درج کنند.
مقررات جشنواره
•محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.
•از آنجا که ارسال آثار به دبیرخانه ،یک مرحلهای می بـاشد ،در صورت انتخاب هر فیلم برای بخش مسابقه ،فایل ارسال شده توسط
فیلمساز ،مستقیما و بدون هیچ تغییری در جشنواره به نمایش در خواهد آمد.
•پس از را ه یابی فیلمها به جشنواره ،امکان خارج کردن آنها از برنامه وجود ندارد.
•نتایج بازبینی و اعالم فیلمهای منتخب از طریق رسانههای دیداری -شنیداری ،سایتهای معتبر و سایت اختصاصی جشنواره خواهد
بود لذا دبیرخانه موظف به پاسخ گویی از طریق تلفن نخواهد بود
•پس از پایان جشنواره به فیلمهایی که به بخش مسابقه را ه یافتهاند ،گواهی شرکت داده خواهد شد.
•دبیرخانه جشنواره ضمن تالش برای نگهداری مطلوب آثار ،هیچ مسؤولیتی را در قبال آسیبهای وارده ،بر اثر ارسال ناصحیح پستی
برعهده نمیگیرد.
•تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای قبول تمام مقررات اعالم شده است
•تصمیمگیری پیرامون مسایل پیشبینی نشده بر عهدهی دبیرخانهی جشنواره است.
جوايز جشنواره
بهترین فیلم مستند :لوح تقدير ،تنديس جشنواره و مبلغ نقدی پنج میلیون تومان
بهترین کارگردانی فیلم مستند :لوح تقدير ،تنديس جشنواره و مبلغ نقدی چهار میلیون تومان
بهترین فیلم موبایلی :لوح تقدير ،تنديس جشنواره و مبلغ نقدی دو میلیون تومان
جایزه ویژه دبیر جشنواره :لوح تقدير ،تنديس جشنواره و مبلغ نقدی سه میلیون تومان
هیئت داوران می توانند در هر بخش از دو اثر تا سقف دو میلیون تومان تقدیر کنند.

ارکان جشنواره
دبير جشنواره :مسعود زارعيان
مدیر اجرایی :رهام رسولی
مسئول دبیرخانه :حمید معمر
گاهشمار جشنواره
•مهلت ثبت نام در سایت97/10/30 :
•مهلت ارسال آثار97/11/10 :
•ثبت نام دوره دوم کارگاه ها 6 :الی  11دی ماه
•برگزاری دوره دوم کارگاه ها 20 ،19 :و  21دی ماه
•اعالم آثار راه یافته به جشنواره 25 :بهمن ماه
دبیرخانه جشنواره
مشهد ،خيابان کوهسنگی  ،9عدالت  ،18موسسه آفرینش های هنری آستان قدس ،دبیرخانه جشنواره فیلم مستند بهشت
تلفن 05138445142 :داخلی 117
•ارتباط در فضای مجازی09120246266 :
•آدرس اينترنتيwww.aqart.ir :
•صفحه جشنواره در اینستاگرامbeheshtfest :

