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 اهدا می شود.   ی جوایز سوم به نفرات اول تا 

 :شرایط عمومی برای شرکت در جشنواره

o و دارای اهداف آموزشی    و با اعالم کد مربوطه فیلم آموزشی تولید شده باید بر اساس استاندارد شایستگی

 مشخصی باشد.

o .عنوان فیلم آموزشی باید گویا و روشن باشد 

o      ،( قابل قبول می باشد.ه نفر 3حداکثر  گروهی/تیمی )انفرادی یا  کارهای  برای شرکت در جشنواره 

o  بالمانع است آموزشگاههای آزاد ، کارشناسان، مربیان شرکت همه. 

از طریق مراجعه به سایت رسمی    باید    آموزی متقاضیان جهت شرکت درجشنواره فیلم کوتاه  مهارت  توجه:

نسبت به ثبت نام و تکمیل فرم مندرج مطابق مقررات قوانین     https://itcevent.ir جشنواره به آدرس 

 شرایط خاص و عمومی جشنواره اقدام نمایند.

o  یابند، گواهی شرکت در جشنواره دریافت خواهند کردهایی که به بخش مسابقه راه می فیلم. 

o  ز استانداردهای فنی الزم برخوردار نباشند، به تشخیص دبیرخانه جشنواره از بخش مسابقه  هایی که افیلم

 .شوند حذف می 

o  ها به جشنواره امکان خارج کردن آثار از برنامه جشنواره وجود نخواهد داشتیابی فیلم پس از راه. 



o ابهامات ناشی از مفاد آن و   بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یاتصمیم نهایی درباره موارد پیش

 .تغییر در بعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است

o   با ارسال و    مجوز،  مهارتیالمللی فیلم کوتاه  بین ملی و  به جشنواره  اثر  تهیه کننده یا نماینده قانونی ایشان 

برداری آموزشی  های منتخب، فارغ از جنبه انتفاعی و مالی و به منظور بهره اختیار الزم را جهت نمایش فیلم

داده و    کشور و صفحه رسمی گروه فناوری آموزشی مرکز تربیت مربی  شبکه آموزش صدا و سیما  به ویژه در 

 . نماید حق هرگونه اعتراض در این خصوص را از خود سلب می 

o ی انتخاب شده از شبکه آموزش پخش می شود. فیلم ها 
o  روز  در    –ای )یونیوک( المللی مراکز تخصصی آموزش فنی و حرفه فیلم های انتخاب شده  در شبکه بین

 شود.جهانی مهارت جوانان بارگذاری می 

o  تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای پذیرش کلیه مقررات اعالم شده است. 

 :آثار راه یافته به بخش مسابقهشرایط فنی 

 باشد. Full HD ) 1080×1920  (و با کیفیت MP4(  H264فیلم های ارسالی باید با فرمت ) -1

 .باشد   300Mb حداکثر حجم فایل ارسالی و  دقیقه زمان   5فیلم های ارسالی باید کمتر از  -2

از ارسال   باشد و مهارتی فیلم کوتاه  و مختص جشنواره  تولید شده 1401در سال فیلم های ارسالی باید   -3

 . آرشیوی و ... جداً خودداری شود هایفیلم 

که بصورت عمودی ارائه شود از دور مسابقه   آثاری تصویربرداری با موبایل می بایست بصورت افقی باشد لذا -4

 .دشد نخارج خواه

از شبکه آموزش  )زیرا فیلم های منتخب  باشد  بدون لوگو  تیتراژ آغازین و پایانی و بایستی دارای فیلم هر  -5

 .(د شد نپخش خواه

 : گاه شمار جشنواره

o  1401 آبان  30لغایت   شهریور 15 از ، بارگذاری و ارسالثبت نامزمان     

 www.itcevent.ir  از طریق سایت جشنواره 

o  1401 آذر 9: یافته به بخش مسابقه راه   برتر فیلم  10اعالم  

o  1401 آذر  15لغایت   آذر  14 جشنواره:   برتر  فیلم  10داوریبرگزاری    

o :هفته پژوهش   زمان تاریخ اختتامیه جشنواره 

o  (  1401آذر  25آذر لغایت 20برگزیدگان: هفته پژوهش)رونمایی و تجلیل از  

http://www.itcevent.ir/

