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 عمار  لمیف ی جشنواره مردم ن یفراخوان دهم

  یجم اه کونام یمایسناموناه شند  و سن  یهاموجد  یصندر دیشنل  ردت،  کاشن   ما یسنالردد مماسنه م د د  نیهمزمان با رول ۱۳۸۹عماه که ده سنا   جشنواره 

پدد   مدتالش کدد یجشنواره  عماه  رکدرن کوودران مددم  یسنا  بدرزره ۹. ده طا  کوودیمم دریپ  یدهخاه بیکشناه  رند  یرهسنامه یعدرلتیباشند که ده ب

 یو تدهور یجشواره   ده کواه آماد مددم و تعاالن رجتماع  دخامهیتدرتد رز مدزها  ببدمد. رکوان دب یهوستاها و مت  نیتدهر به عمق دوه رتتاد   یهود مددم  شیمما

 :کودیرعالم م  یذ یهاهر ده بخش ماه«ع لدیت یدوه  جشواره  مددم نیهوتود  آغاز »دهم یمددم یومایس یتعال هشیو ج ان که ده رمد درنیر وماردرنیو س

 جشنواره یاصل ی( فراخوان بخش رقابتالف

 :هاقالب

 / مماهوگ / ییاممایپا / موتود / (ییومایو س ییایدیو بلود  مهی)کاتا   م یدرستام

 (…و یوتدمتیر انیزیو تلا پیکل ک  یماشن ردرت   یرزرهش خبد   یبی)تدک  یامیزیتلا بدمامه

 مامه موتود( لدیطدح ت ا   یو سد یمامه کام  درستام لدیت ای واپسی)طدح  س مامهلدیت

 رهرئه محتار یهاقالب دی( و ساو،یمراه )پاوهپا لاح

 :موضوعات

به    یمارناعا  ذ یجشنواره  شندک، کوود  ول یده بخش هقابت تارمودیم یباشنود با هد مارناع یرمقالب رسنالم یهمونا با مبام  لددِیهو  یکه درهر یآثاه همه

 .شامدیم شو ادیجشواره   پ یبخش هقابت ییمحتار یها،یعوارن رولا

 یرانیا یایرو

 مددم و جارمان ده رام دوم رمقالب ،یو موئال ود یآ درنیر

 انیدرمش بو یهاها و شدک،ماتق پژوهشلد  یهاتجدبه یمراه رلرا

 یرسالم نیتمدن ما دیده مو یو مدم رتزره یدساختیز یهاشدت،یو پ یتتاما  علم ،یهور

  یآمازش  تدهوگ عمام  یهسامه  هسامه مل ،یو موئال یرسالم درنیتمدن ر رتق

 یاجتماع شیو پاال شیپا

 ها و مولدهاخارص و سلا  ده بدربد معدوف مقد

 )رمد به معدوف( ده هومد رصالح کشاه یرص  هش، قامان رساس مقش

 هادسترا  یم  موئله ده مقد ماکاهآمد لددیهو

 هاعباه رز چالش یبدر یدرمیجامعه ر یها،یظدت

 یمقد دهون رفتمام انیجد یهاچالش

 یهسامه ملبد  دیبا تاک یتدهور یها ،یدیمد مقد

 مباهز  با تواد یهاو چالش هیقضائ قا 

 توادزر ده کشاه یهاانیجد ،یتقا ای فیرمتخابا  ده تضع ودیمجلس و تدآ مقش

 یمل حافظه

 معاصد خیچالش با رستلباه ده تاه یسازش و دستاوهدها یهاوهیهز

 رز مشدوطه تا رمدوز یاسیس یم د رجتماع یها،یماردث و شخص ها انیجد

 ( هاانیو جد عیها  مدرکز  وقا)آثاه  چ د  یرمقالب رسالم یرجتماع-یتدهور خیتاه
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 ۸۸سال  فتنه

 تدهوگ  رجتماع  اس، یردر ده سغدب انیجد یخارهاد یو ز یاسیس ،یرشدرت یشواسانیجد

 یجهان مقاومت

 … و نیالت یلایرهوپا  آمد قا یده آتد نیموتضعف یده جب ه ج ام دیجد یهاشیهو

 یقدس ده مباهزر  رم، رسالم یو رل ام بخش نیتلوط تحاال 

 … و منی ه یمحاه مقاوم، ده لبوان  عدرق  ساه یهاو چالش دستاوهدها

 یدرههیسدما – بدر یل یو مقاوم، ده بدربد رلراها یسبک زمدر جوگ

 زرنیارهان و رستلباهستعدرلتخ یمعاصد ج ان تدرهو خیتاه یو رلراها هاعبد 

 مومنانه همت

 ( …رلحووه  وقف  تعاون و ده رقتصاد )قدض یوید یسبک زمدر یرلراها

 هادیتحد یو رثدرذره یده مشلال  رقتصاد ،یدیو رعف مد یساختاه یماکاهآمد مقش

 یرقتصاد یهادیرثد کددن رهدرف تحد یده ب شدویو عواصد و مدرکز پ رتدرد

 ده عدصه رقتصاد یماتق بام یرلراها

 یجوگ رقتصاد طیده شدر یو ج ام یرموطقه یهاتدص،

 قهرمان ملت

 ق دمامان دتاع مقدس )جب ه و پش، جب ه(  ،یهور

 یق دمامان جوگ رقتصاد ،یهور

 شدت،یپ دیق دمامان مو ،یهور

  یده س یردیاهیق دمامان  ،یهور

 یوتیامیص  دیهژ با مباهز  ده کاهرنو وهزش ق دمامان

 یق دمامان مباهزر  رمقالب رسالم ،یهور

 عمار ی( جشنواره علوم انسانب

و پژوهش« هر  ییومایجب ه رمقالب ده عدصنه تدهوگ  هود و هسنامهب بخش »مقدها  مقاال  سن   یها ،یرز تعال کیتئاه یبامیجشنواره  به موواه پشنت  دخامهیدب

و سندتصن   نیرز عواو یدخ. بدیمما یرعالم م  یجامب  یهارز بخش یلیعماه هر به عوارن   یدوه  عماه  آغاز به کاه جشنواره  علام رمونام نیو ده دهمتاسنعه درد   

 :بخش عباهتود رز نیر یها

 ومایتدم  قالب و محتار ده س درمانیپ یمود مبامث

 درنیر یومایو تماشا ده س دیسازمان تال یو بدهس مقد

 عماه لدیت یآثاه ردوره جشواره  مددم یو بدهس مقد

 یو هود ییومایو رکدرن آثاه س دیده ماز  تال یج ام یهاتجدبه

 بد تجدبه هود و هسامه رمقالب یمبتو یو هسامه ر کیدهرمات یهارهزش یبازخارم

 جشواره  عماه یبد ق دمامان موتودها دیبا تاک یرموان رمقالب رسالم یهاشاخصه
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 درنیر یجامعه رمقالب یرجتماع یها،یظدت  یتحل

 ۹۸  یده س یدرمیجامعه ر یردیاهی  یتحل

 یرعدرل، هسامه ثیرز م یجمع یهسامه ها دیو سا مایصدروس وما یس یبدهس

 مایسر و صد یو بدهس مقد

 .خارهد شد یرهسامه یبعد یهاده تدرخارن  یعماه به تفص یجشواره  علام رموام یهاماراعا  و سدتص  ها اس،یس

 (یمردم یمحتوا دیما« )نهضت تول لمِی( بخش »فج

بونازمد و ده هقاب، شندک، کوود. ج ،  لدیخاد ت یزمدر طیمح یهاتلفن همدر  رز سناژ  ای  یدبددرهیتصنا  نیبا هد ماع دوهب  تارمودیبخش  عمام مددم م  نیر ده

 یآمازشن   یهاده دوه   خش ب  نیر درانی. بدرزدمدی( کمک بروجایرز ر ات،یآسنان )ده یسنازلدیت یرز جزو  آمازشن   تارمودیمودرن مرثد ب تد  عالقه کی  دیتال

 .دمدیریقدره م ،یجشواره   ده رولا ییومایس

 رستان ما یمای: صدروسژ یو یشو ادیپ ماراع 

 «یمردم یها( بخش فراخوان »فراخواند

مدمود  یمارناعا  و دغدغه ها  تارمودیم یو رقتصناد یعلم  یرجتماع  یماسنونا  تدهور ایو   یمددم یرز مددم  تشنل  ها کیبخش رز جشنواره   هد    نیر ده

جشنواره  به مدوه   دخامهی. دبودیمما بیرثد ده آن مارناعا  تدغ دیخاد  آمان هر به تال یو معوا یماد  زیجار  نییدرد  و با تع شنو ادیپ لمونازرنیخاد هر به ت

 .دیممایم یرطالع هسام AmmarFilm.ir قیمذکاه هر رز طد یهاتدرخارن

 یمردم ( فراخوان اکرانه

 رکدرن …و  جیبون   را یپا ئ، یپاهک  ه  د ی   تدهوروندر  خامه شن مونجد  مدهسنه  درمشنرا وما یمث  سن  یمختلف  یهاجشنواره  عماه ده مح  یهالدیت تاکوان

تا  کودیدعا  م هونتودجشنواره  ده محات  و مدرکز مدتبط خاد  یهالدیت  رکدرن به مودکه عالقه یدوه  رز کونام نیدهم  یجشنواره  بدر دخامهیدب.  رسن،  شند 

 .ثب، مام کوود یده بخش رکدرن مددم Ekran.AmmarFilm.ir یتاهمما قیرز طد

 یعموم نیقوان

 .رس، یرلزرم دخامهیو رهسا  رص  آثاه به دبFanoos.AmmarFilm.ir شدک، ده جشواره   ثب، مام رثد ده یبدر – ۱

 .جشواره  شدک، کدد  باشود نیشیپ یهاده دوه  دیمبا  یمامآثاه ثب، – ۲

 باشود.  ۱۰۸۰*۱۹۲۰  مدرق  ربعاد H.264 ) تدم، یدرهر دیبا دخامهیبه دب یرهسال یهالدیت – ۳

 .رس، کوود  مام  کوود  ج ، شدک، رثد ده جشواره  بد ع د  ثب، هیرز ت  هیدییرخذ تأ – ۴

ده صناه   نیده سندرسند کشناه مختاه رسن،  هم و ۹۸ما  و ب من  ما یها ده دآن یمونب، به مف  آثاه  ده رکدرن عمام ،یموناسن جشنواره  با  دخامهیدب – ۵

 .آثاه هر ده طا  سا  درهرس، یرملان رکدرن مددم دخامهیمام  دبده تدم ثب، لموازیت ،یرعالم هرا

 یبندزمان

 ۹۸ آذهما  ۵مدرکثد تا  م دما  ۲۰رثد: رز  مام ثب،

 ۹۸ آذهما  ۷: مدرکثد تا دخامهیرثد به دب  یتحا

 ۹۸ ما یآثاه بخش موابقه(: د ژ یت درن )و نیتلوط ومایده س یمدکز رکدرن

 ۹۹م دما   ۳۰تا  ۹۸کشاه(: رز آذهما   یموتخب )ده همه ش دها و هوستاها یهالدیت یمددم یهارکدرن

 یرهتباط یها هر

 ۰۲۱۴۲۷۹۵۳۰۰  تلفن: ۱۴۱۷۹۷۳۶۵۱: یهود(  کد پوت هیوی  )مو۶۰آذه  پالک  ۱۶ ابانی: ت درن  خدخامهیدب یمشام
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