
 

 

 دومین جشنواره فرهنگی هنری پایداری ملی  

 ))قوانین و مقررات بخش فیلمنامه((

 

 فرهیختگان، هنرمندان،ن پدافند غیرعامل کشور با همکاری سازما دومین جشنواره فرهنگی هنری پایداری ملی

مقابل تهدیدات دشمنان اقدام سازمان ها و نهادهای فرهنگی کشور، در راستای ارتقاء پایداری ملی در  دستگاه ها ،

عالقمندان می توانند فیلمنامه های  خود را  نماید.ری پایداری ملی مینبه برگزاری دومین جشنواره فرهنگی و ه

ماه سال جاری به دبیرخانه  "بیستم آبان"در بخش های مختلف جشنواره و در محورهای مورد تاکید تا تاریخ 

 نمایند. سالارمرکز فرهنگی هنری فاطر  وجشنواره 

 شامل:فیلمنامه بخش 

 :و اقتباسی فیلمنامه تألیفی -1

 )سیناپس ، فیلمنامه کامل ) داستانی بلند  ونیمه بلند و فیلمنامه کوتاه 

 )فیلمنامه داستانی کوتاه )انیمیشن 

 .فیلمنامه و طرح  مستند 

 طرح سریال 

 

 مهلت ارسال آثار: 

 6931بیستم آبان ماه 

 ((مقررات بخش مسابقه))

 .شرکت در جشنواره برای عموم آزاد است -1

( به همراه یک موجود است  @khanefilmnamefater   کانال خانه فیلمنامه فاطردر)نام تکمیل و ارسال فرم ثبت -2

 .الزامی است 3×4قطعه عکس 

 .شرکت کنند جشنوارهتوانند در باشند، می و بزرگسال می نوجوان، کودک رده های سنی که برای  یها تمامی فیلمنامه -3

 مشروط به اینکه برای هر کدام از آن ها فرم جداگانه ایاثر در جشنواره شرکت نماید  3هر نویسنده می تواند با ارائه حداکثر  -4

 .تکمیل نماید

 .بر اساس آنها فیلمی ساخته نشده باشد ،فیلمنامه هایی مجاز به شرکت در مسابقه هستند که -5



 

 

  .پیش از این در دوره های پیشین این جشنواره حضور نداشته اند ،مسابقه هستند که فیلمنامه هایی مجاز به شرکت در  -6

 42تا  22دقیقه ای ، نیمه بلند  12تا   3فیلمنامه کوتاه  صورت نسخه به به ترتیبهای ارسالی  فیلمنامهتعاریف جشنواره از  -7

و طرح سریال  دقیقه ای  62تا  22و فیلمنامه مستند  ای دقیقه 122تا  72دقیقه ای ،فیلمنامه داستانی بلند)سینمایی( 

 باشد.می  دقیقه ای( 45قسمت  6)حداقل 

  .نامه الزامی استفیلم  و فرم ثبت نام در ابتداصفحه  یک امه درننگارش چکیده فیلم -8

تا  5فایل ارسالی باید بین  و طرح سریال برای فیلمنامه های داستانی  نیمه بلند  و بلند ) سینمایی( طرحدر صورت ارسال . -9

 صفحه باشد. 12

ه ازای هر بفایل ارسالی باید و سریال  در صورت ارسال سیناپس برای فیلمنامه های داستانی  نیمه بلند  و بلند ) سینمایی(  -12

 صفحه سیناپس داشته باشد.( 42دقیقه فیمنامه باید  92)  باشد. یک دقیقه کل فیلمنامه نیم صفحه 

رای بطرح، خالصه فیلمنامه، سیناپس، بدیهی است ارسال  فیلمنامه کوتاه ارسال فایل فیلمنامه کامل الزامی می باشدبرای  -11

 .پذیرش قرار نخواهند گرفت فیلمنامه کوتاه مورد 

رت صو سانتی متر  به 5/1و فاصله خطوط  14نازنین  بی نگاری، با فونتباید با رعایت اصول حروف اه فیلمنامهفایل   -12

به آدرس الکترونیکی جشنواره :  22/28/1396حداکثر تا تاریخ در یک لوح فشرده     wordفایل

 info@paydarymelli.ir    .ارسال شود 

  جشنواره ارسال شوند.  عات ذکر شدهوبا محوریت موضبدیهی است کلیه آثار باید  -13

فردی که فرم ثبت نام را تکمیل و ارسال و فرم درخواست شرکت در جشنواره است تکمیل کنندگانمسئولیت حقوقی آثار بر  -14

عهده  شود و مسئولیت ناشی از ادعای افراد حقیقی و حقوقی در زمینه مالکیت اثر بهعنوان صاحب اثر شناخته می  کند بهمی

 گونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت. بدین منظور فیلمنامه نویس  جشنواره هیچ  .ارسال کننده و متقاضی است

 .خانه سینما برساند می تواند پیش از ارائه به جشنواره آن را به ثبت بانک فیلمنامه

در  ایستجشنواره هیچ گونه مسئولیتی در قبال فایل های مخدوش یا ویروسی نخواهد داشت و فرد متقاضی می ب دبیرخانه -15

 .این خصوص دقت الزم را داشته باشد

 .گیرد نقدی تعلق می ه آثار برگزیده ای که توسط چند نفر نوشته شده اند، تنها یک جایزهب -16

  .ی اثر، امکان تغییر در آن وجود ندارد پس از ثبت نام و تکمیل فرم جشنواره و ارسال نسخه  -17

 آثار ارسالی بازگشت داده نخواهد شد. -18

و میشن ، مستند ، فیلمنامه کوتاه انیفیلمنامه کوتاه ، فیلمنامه نیمه بلند، فیلمنامه  داستانی بلند  هایبخش خاب درهیأت انت -19

 .به بررسی آثار خواهند پرداخت بزرگسالطرح سریال 

 در خصوص طرح سریال خالصه هر قسمت الزامی است. -22

ن پس از تایید امکاو  قبول تمام شرایط و مقررّات جشنواره است رسال اثر به منزلهجشنواره و اتکمیل فرم تقضای شرکت در -21

 .خارج کردن فیلم نامه از جشنواره وجود ندارد 

 دبیر جشنواره خواهد بود بر عهده میم نهایی در مورد نکاتی که در مقررّات و شرایط، پیش بینی نشده باشدتص. 
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 )) موضوعات ((

 

 بصیرت و دشمن شناسی 

  پایداری ملی و تقویت روحیه ایستادگینقش مردم در 

 مصون سازی مردم و کشور از تهدیدات خارجی 

 مدیریت بحران ناشی از تهدیدات و مردم یاری در شرایط تهدید 

 اقتصاد مقاومتی ، کاهش آسیب پذیری های اقتصادی 

 پایداری و ایمن سازی و کاهش آسیب پذیری زیرساخت های کشور 

 جوایز:

  ال نویسی و سری انیمشین، کوتاه، مستند  داستانی، ونیمه بلند  داستانی بلند هایبه منتخبان رشته

  جوایز نفیسی اهدا خواهد شد.

 حمایت از ساخت آثار منتخب در دستور کار قرار خواهد گرفت. 

 

 آدرس دبیرخانه:

 1514747711کدپستی:  –سایت پایداری ملی  –طبقه سوم  – 12پالک  –تهران . خیابان احمد قصیر 

 88763932: تلفن 

      info@paydarymelli.ir پست الکترونیکی:

 @khanefilmnamefaterتلگرام: 
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