
 «٠٢سلفی »جشنواره فیلم كوتاه  دومینفراخوان 

ست كه ابا موضوع همزيستی با كرونا و تأثیر اين ويروس در تغییرات شیوه و سبک زندگی مردم  ،02برخط سلفی جشنواره  دومین

 می شود.می و به دبیری مريم دوستی برگزار اسالمجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد  با

به مفاهیم جديد در آداب و رسوم، كار، معیشت و  خالقانهدر سطح ملی و با ايجاد انگیزه و رقابت و مستقل اين جشنواره مردمی 

 .اهمیت حقوق شهروندی می پردازد

  اهداف جشنواره

 يداری اجتماعی، اهمیت به رفتارهای جمعی و توجه به كسب و كارهای آسیب ديده در دوران كروناپا 

  احترام به انسان، كودكان و سالمندانآموزش حقوق شهروندی و 

  محیط زيست و احترام به طبیعت 

  كشف ايده ها و استعدادهای درخشان مردمی و معرفی استعدادهای فیلمسازان كوتاه 

  فرهنگ سازی، ايجاد نشاط، بهداشت و امنیت در جامعه و مشاركت جمعی در مبارزه با كرونا 

 و سالمتلیل از شهدا و قهرمانان تقدير از كادر درمان و پزشكی و تج ...  

 موضوعات جشنواره

 (ايداری اجتماعی، آموزش حقوق شهروندی، احترام به حقوق كودكان، سالمندان )پكرونا و شهر 

 (نشاط اجتماعی، خانواده، مهربانی و همزيستی، قرنطینهامید و ، سالمتبهداشت و  ) كرونا و جامعه  

 كرونا و محیط زيست  

  كرونا و فضای مجازی 

 كرونا، اقتصاد و سیاست 

  زندگی و آرزوهای پساكرونا 

 كرونا و عدم خشونت 

 مت قهرمانان و شهدای سال 

 (، تجربه های نوفن آوریتفكر، كتاب، روزمرگی، هنر، )كرونا و تنهايی انسان معاصر 

  همیاران كادر درمان 

 كرونا و جهان آينده 

 صلح در خاورمیانه 

  موضوع آزاد 

 



 بخش هاي جشنواره 

 داستانی 

 .می توانند در جشنواره حضور يابند در اين رده بندیو انیمیشن  مستندداستانی، كوتاه  هایفیلم

 سینما شعر 

 فیلم و فیلمنامه  هایشامل بخش

ی، ا معاصر پارسی و غیرپارسشعرای كهن يی از آثار با درونمايه قرار دادن يكفیلمساز آثار ارسالی در اين بخش بايد 

هدف از اين تصويرگری شاعرانه، اعتالی زندگی، نشاط و نگاهی نو  در قاب سینما به تصوير بكشد.را مفهومی شاعرانه 

 و بديع به سینمای شاعرانه است. 

به رشته  ايرانی و غیر ايرانیاشعار شعرای نامی  ارسالی به اين بخش نیز بايد برگرفته ازفیلمنامه های خط اصلی همچنین 

 انتخاب شعر بايد از يكی از كتاب های منتشر شده از شاعر باشد. تحرير درآمده باشد. 

 

 بهترين فیلم از نگاه تماشاگران

 داد. يزه را به خود اختصاص خواهداين جا ،بهترين فیلم كه بیشترين استقبال را در نمايش آنالين به خود اختصاص داده باشد

 هیأت داوران جايزه ويژه

اهدا ا ... ، صحنه و لباس ياعم از بهترين بازيگری، فیلمبرداری «قانهاليک نگاه خ»توانند يک جايزه ويژه با عنوان هیأت داوران می

 كنند.

 جوايز جشنواره 

 ريال برای بهترين فیلم داستانی  222/222/02و مبلغ  طاليیپلم دي 

  فیلم مستند  ريال برای بهترين 222/222/02و مبلغ  طاليیديپلم 

  فیلم با رويكرد سینما شعرريال برای بهترين  222/222/02و مبلغ  طاليیديپلم 

 شعر سینما رويكرد با نامهفیلم بهترين برای ريال 222/222/02 مبلغ و طاليی ديپلم 

 نانیمیشريال برای بهترين  ريال 222/222/02 مبلغو  طاليیيپلم د 

  تسالمريال برای بهترين فیلم با موضوع تقدير از كادر درمانی و شهدای  222/222/02و مبلغ  طاليیديپلم 

  (جايزه ويژه دبیر)ريال برای بهترين فیلم با موضوع ملی  222/222/02و مبلغ  طاليیديپلم  

  ه بهترين فیلم از نگاه تماشاگرانب ريال 222/222/02مبلغ  و طاليیديپلم 

 (قانهاليک نگاه خ)ريال به جايزه ويژه هیأت داوران  222/222/02بلغ و م طاليیيپلم د  



 

 مقررات ثبت نام و پذيرش آثار

. همچنین در بخش سینما شعر فیلمنامه های ارسالی بايد در قالب پی دقیقه باشد 0بايد در همه بخش ها حداكثر زمان آثار ارسالی 

 صفحه به صورت كامل ارسال شود.  6دی اف و حداكثر در 

ه ارسالی، برعهده شخص ارسال كننده فیلمنامه ب هرگونه ادعای مطرح شده درباره آثارتبعات الزم به ذكر است در بخش فیلمنامه 

  جشنواره است. 

 .در اين رويداد آزاد است (فیلمساز –شهروند ، مردمی)یلمسازان سینمايی، فیلمسازان شركت تمامی ف- 

 .به بعد باشد 99پايیز كنندگان بايد از  زمان ساخت فیلمهای ارسالی توسط شركت- 

 .داشنمطلوبی برخوردار بو استانداردهای كنندگان بايد از كیفیت صوتی و تصويری  فیلمهای ارسال شده توسط شركت- 

 .در سايت جشنواره آپلود كنند 50Mgو حداكثر  082Pمتقاضیان بايد فیلمهای خود را تا حداكثر حجم - 

پر كرده و    /http://selfie02shortfilmfestival.com نام جشنواره را در سايت به نشانی متقاضیان بايد در ابتدا فرم ثبت -

 .سپس فیلم خود را بارگذاری كنند

كننده اثر مسئول پاسخگويی به هرگونه ادعا در زمینه حقوق مادی، معنوی و شهروندی اشخاص بوده و جشنواره در اين باره  تهیه- 

 .مسئولیتی ندارد

رسانی  عالای و اط جهت انجام امور رسانهالی دبیرخانه مجاز به استفاده از مواد تبلیغی شامل آنونس، تیزر، پوستر و فیلم ارس- 

 .جشنواره است

 .شود نسخه فیلمهای منتخب به قصد مصارف تبلیغاتی و فرهنگی در دبیرخانه جشنواره نگهداری می- 

 .گیری مردمی است های مجازی جهت رأی دبیرخانه جشنواره مجاز به نمايش آثار برگزيده در پلتفرم- 

 .كننده است ه منزله پذيرش تمامی بندها و مقررات آن از سوی شركتنام جشنواره ب تكمیل فرم ثبت- 

 .كننده وجود نخواهد داشت پس از راهیابی فیلم به بخش مسابقه، امكان خارج كردن آن از سوی شركت- 

ه شرط رعايت بهای ديگر فیلمبرداری شده باشند و هیچ محدوديتی  توانند با دوربین تلفن همراه يا دوربین فیلمهای ارسالی می- 

 د.و حرفهای در اين زمینه وجود نداراستانداردهای فنی 

 د.ی و رعايت قواعد عرفی جامعه باشالمساخت فیلمها بايد مبتنی بر موازين و شئونات اس-

 .د شدواهرسانی خالع يافته به بخش مسابقه الزامی بوده و در سايت جشنواره متعاقبا اط ارسال آنونس/ تیزر برای فیلمهای راه-

http://selfie20shortfilmfestival.com/


 

و شناسه كاربری    /http://selfie02shortfilmfestival.com  و پذيرش آثار به وبسايت اطالعات ثبت نامبرای دريافت 

ثبت نام، انتخاب و داوری و  جهت 02پشتیبانی فنی جشنواره فیلم كوتاه سلفی  .مراجعه كنید@sff.selfie20 اينستاگرام به آدرس

 .صورت می گیرد /ac.com-https://unitech به نشانی يونیتکامور مربوط به دبیرخانه اين رويداد نیز از طريق سايت 

 

 تقويم جشنواره 

 .تسا 0022 بانآ 02آخرين مهلت ارسال آثار 

 نمايش داده می شود.  با پشتیبانی يونیتک به مدت يک هفتهآثار برگزيدگان در سايت و فضای مجازی 

 .مهلت ارسال آثار به هیچ عنوان تمديد نخواهد شد

 

 

http://selfie20shortfilmfestival.com/
https://unitech-ac.com/

