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 بسمه تعالی

 

 مقام معظم رهبری:

 آرزو می کنم هنرمندان بتوانند همچون شهید آوینی با گفتار و نوشتار وکارهای هنری و نمایشی

 جزئیات این جهاد عظیم مردمی را به شیرینی روایت و آنرا در تاریخ ماندگار کنند.

 فراخوان

 المللی فیلم مقاومت بین جشنواره شانزدهمین 

 "ان سالمتمدافع ویژه بخش"

 1399 مهرماه 6تا  هریورش 31هفته دفاع مقدس  باهمزمان 

 :وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

 مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی 

 اداره کل همکاری های بین الملل

 

د چهلمین سالگرمان با همزبا همکاری وزرات بهداشت درمان و آموزش پزشکی  انجمن سینمای انقالب و دفاع مقدس

 «حاج قاسم سللیمانی شهید سپهبد سردار ت شهدای مقاومالسید » عروج ملکوتی سالگرد در آستانهو  آغاز دفاع مقدس

با حمایتت   «مدافعان خط مقدم سالمت»و ، مقاومت های ماندگار ایثارگران انقالب اسالمیها و حماسهبه منظور تکریم رشادت

 بست  و گستتر    » را بتا رویکترد   «المللی فیلم مقاوملت  جشنواره بین شانزدهمین»بنیاد فرهنگی روایت فتح مشارکت  و

 تهشت  داخلتی و ختارجی در   با حضور ستینماگران  «بیانیه گام دوم مبتنی بر ،و مقاومت سینمای انقالب اسالمیگفتمان جهانی 

 .کندمی برگزاردر هفته دفاع مقدس  «به طور ویژه در بخش مدافعان سالمت»و  مسابقه بخش

 

 :بخش مدافعان سالمت مقدمهالف : 

 :مقام معظم رهبری 

 .در حادثه ی ویروس کرونا ملت ایران در این آزمون درخشیدند 

  کشور]سالمت[ اوج این افتخار ملی متعلق است به مجموعه درمانی. 

 عملکرد ملت و مسئوالن در ابعاد مختلف حرکتی جهادی،عظیم و افتخار آمیز است. 

 پرستتاران،  پزشتکان،  از اعم مردم مختلف اقشار افتخارات انعکاس و ثبت برای ایشان ی مطالبه و یرهبر معظم مقام منویات پیرو

 ،کارهتا  ،نوشتتار  ،گفتتار  در افتختارات  ایتن  گونته آوینی روایت ضرورت و کرونا منحوس یروسو با مقابله در نیکوکاران و بسیجیان

 کند.می ارزیابی را گرافیک و عکس و سینما و فیلم زهحو مرتب  آثار بخش این ی،هنر یها دهیپد دیگر و ،هاشینما

 

 بخش مدافعان سالمت محورهای موضوعیب : 

 والیت فقیه و رهبری انقالب اسالمی (1

 سالمتمدافع شهدای  (2

 و آینده آن مبتنی بر بیانیه گام دوم ، سالمتانقالب اسالمی (3



2 

 

 (و... ، اجتماعیفرهنگی پزشکی، ی،و فناور های علمایران مقتدر )در عرصه (4

 و انقالبی مدیریت جهادی (5

 ها()تهدیدها و فرصت رسانه ها و فضای مجازی (6

 دشمنان بویژه استکبار جهانی، آمریکا و صهیونیسمایزایی اقدامات تهدیدها و تحریم،  (7

 همدلی مومنانه (8

 مقابله با کرونادر بسیج ملی  (9

 تولید ملی و اقتصاد مقاومتی (11

 معنویت و سالمت (11

 / هر ایرانی یک مراقب سالمتهرخانه یک پایگاه سالمت (12

 

 سالمت مدافعین : مسابقه اصلی خشب : ج

 به مسابقه گذاشته می شوند. گانه فوق و در گروه های ذیل 12با موضوع  در این بخش همه آثار داخلی و خارجی

  و نماهنگ پویا نماییکوتاه، فیلم ، تله فیلم، فیلمنامه  :شامل داستانیآثار گروه  (1

 کوتاهفیلم  وبلند فیلم شامل:  مستندآثار  گروه (2

 : عکس ، پوستر ، کارتونشامل گروه آثار تجسمی (3

 

 : سالمت مدافعان بخش جوایز عناوین : د

 نماید:می اهداء زیر شرح به را خود برگزیدگان جوایز داوران هیئت

 تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلم مستند 

 اره و دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلم کوتاه داستانیتندیس جشنو 

 تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین نماهنگ 

 تندیس جشنواره و دیپلم افتخار، به همراه جایزه نقدی برای بهترین فیلمنامه 

 قدی برای بهترین پویانماییتندیس جشنواره و دیپلم افتخار،به همراه جایزه ن 

 گرافیکتندیس جشنواره و دیپلم افتخار،به همراه جایزه نقدی برای بهترین موشن 

 عکس بهترین برای نقدی جایزه همراه افتخار،به دیپلم و جشنواره تندیس 

 عکس مجموعه بهترین برای نقدی جایزه همراه به افتخار، دیپلم و جشنواره تندیس 

 (کارتون و )پوسترتصویرسازی بهترین برای دینق جایزه همراه به افتخار، لمدیپ و جشنواره تندیس 
 

 : بخش مدافعان سالمت شمار جشنواره هگاه : 

 1399خرداد ماه  14شنبه چهار ..................................................................................................................... انتشار فراخوان

 1399خردادماه  21سه شنبه  ...........................................شروع ثبت نام در سایت جشنواره ...........................................

 1399مرداد ماه  31شنبه  .... پنج..................................................................................................ر رین مهلت ارسال آثاآخ

 1399شهریور ماه  12.......................................................... چهارشنبه .............................زمان اعالم آثار پذیرفته شده ..

 1399مهرماه  6شهریور تا  31هفته بزرگداشت دفاع مقدس ................... های افتتاحیه و اختتامیهبرگزاری مراسم 
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 محتمل خواهد بود.نحوه برگزاری جشنواره و شکل تغییر در  19بیماری کووید گیری همهباتوجه به * 

 

 مقررات عمومی: و 

 مدافعان سالمت آزاد است. شرکت تمامی هنرمندان ایرانی و خارجی در بخش ویژه .1

 ارسالی وجود ندارد.هیچ محدودیتی در تعداد آثار  .2

تمامی و ارسال اثر به دبیرخانه کننده یا مالک اثر باشد که با ثبت  تهیه متقاضی حضور در جشنواره می بایست .3

 پذیرفته است.  مسئولیت حقوقی آنرا و ضواب  جشنواره

پشت قطعه عکس  3قطعه عکس صحنه، 3و با تائید مقررات به همراه  تکمیلاز طریق وب سایت  فرم درخواست .4

 در وب سایت جشنواره بارگذاری شود. مناسب کارگردان با کیفیت لیقطعه عکس پرسن1صحنه و

 یک فق  بخش هر در باشد، داشته ارگردان و یا یک تهیه کنندهبیش از یک نویسنده یا یک ک هچنانچه اثر برگزید .5

 .گرفت خواهد تعلق جایزه

 س و پوستر داشته باشند.تیزر، عک ترجیحاراه یافته به بخش مسابقه کلیه آثار  .6

 ها، برای دبیرخانه جشنواره محفوظ است. حق اکران آثار رسیده مطابق عرف جشنواره .7

های تلویزیونی به   دقیقه از آثار شرکت کننده در جشنواره را در برنامه 5تا  3ستاد برگزاری مجاز است حداکثر  .8

 رسانی به نمایش درآورد.  منظور تبلیغ و اطالع

 شود. های برگزیده عودت داده نمی یلمفنسخه اصلی  .9

  .آثار برگزیده عکس و گرافیک در قالب نمایشگاهی به معرض عموم درخواهد آمد .11

 فیلمنامه هایی مجاز به شرکت در مسابقه هستند که بر اساس آنها فیلمی ساخته نشده باشد. .11

 نگار  شده باشند. عربی یا انگلیسی، فیلمنامه ها می بایست به یکی از سه زبان اصلی: فارسی، .12

و فاصله خطوط  14نگاری، با فونت بی نازنین   فایل فیلمنامه و چکیده فیلمنامه باید با رعایت اصول حروف .13

 .شود بارگذاریدر سایت جشنواره  wordسانتی متر به صورت فایل 5/1

ا ذکر نام نویسنده، برای های رسیده به دبیرخانه، به عنوان کتاب جشنواره یا لوح دیجیتالی، ب نامه حق چاپ فیلم .14

 دبیرخانه محفوظ است.

 اعطا می گردد.« گواهی شرکت»راه یافته به بخش مسابقه به اثر  .15

 ها از جشنواره وجود ندارد. پس از راهیابی آثار به بخش مسابقه، امکان خارج کردن آن .16

 رخانه حذف خواهد شد.اگر اطالعات ارائه شده درفرم های ارسالی خالف واقع باشد اثر مورد نظر توس  دبی .17

 شود.   بخش مسابقه بر اساس مقررات جشنواره انجام می استانیدعوت از میهمانان  .18

 را ندارند. های رقابتی حق شرکت دربخش داوریهیات های انتخاب واعضای اصلی ستاد جشنواره، .19

 بینی نشده است برعهده دبیرخانه جشنواره است. تصمیم در مواردی که پیش .21

، HD ،Full HDهای  میلیمتری و فرمت 16میلیمتری،  35اصلی هر فیلم در یکی از قطع های  الزم است نسخه .21

2K  4و یاK .تولید شده باشد 

بایستی آدرس و رمز عبور  متقاضی شرکت در جشنواره برای بازبینی هیئت انتخاب و راهیابی به بخش مسابقه، می .22

از اثر را به نشانی دبیرخانه  DVDد و یا یک نسخه کپی دانلود فایل فیلم خود را در فرم ثبت نام اعالم نمای
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نوشته  DVDساز، مدت زمان فیلم و کد پیگیری به طور کامل بر روی  جشنواره ارسال نمایند. نام فیلم، فیلم

 شود.

های دیتا مطابق با  ضب  شده و فایل DVDباید با فرمت قابل پخش در دستگاه  DVDآثار ارسالی بر روی  .23

 ی سیستم عامل ویندوز باشد.استانداردها

 – MPEG4- AVI- MXFهای  های راه یافته به بخش مسابقه باید به صورت فایل دیتا با یکی از فرمت فیلم .24

MOV با کیفیتH.264  بر روی هارد دیسک یاFlash Memory ،Blu-ray ،DVD  بطور استاندارد و

 ارائه گردد.قابل اجرا بر روی سیستم عامل ویندوز به دبیرخانه جشنواره 

صاحبان آثار عکس و گرافیک) پوستر، کارتون و...( پس از تکمیل فرم از طریق وب سایت و درج تعداد اثر ارسالی ،  .25

 مگابایت بارگذاری نمایند. 51تا  31آثار خود را با حداقل کیفیت 

 

 جشنوارهستاد های ارتباط با راه : ز 

 نشانی تلگرامی از طریق  ی وزارت بهداشت، درمان و آموز  پزشکیاب  عمومی و اطالع رسانستاد مستقر در مرکز رو

@filmfestival16  

 19385643162و  19385643126 و  12188741421و  12188741421: های تلفندبیرخانه با 

 www.moqavematfilmfest.ir :برای ثبت فرم و ارسال آثار  وب سایت جشنواره سامانه

 Info@moqavematfilmfest.ir :دبیرخانه  ایمیل 

http://www.moqavematfilmfest.ir/
https://web.archive.org/web/20180920174156/mailto:Info@moqavematfilmfest.ir

