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 مقدمه : 

متمایزترین شکل فعالیت اجتماعی که بطورقطع در    از نیازهای زندگی انسان است.هنریکی  
زایشی   به تعبیری هنر،.  سهم بسزایی دارد  پاالیش روان،و  پیدایی وتکامل شخصیت وبهبود

اقناع کننده و سرشار از زیبایی را پدید می   الهام بخش،  شادی آور،  یطاقت فرساست که مولود
 انسانی همچون،گوی نیازهای  یک حقیقت متعالی وپاسخ  جلوه ی انسانیت است،هنر   آورد.

تحصیل   تقلید،  تبعیت،  تر،احراز و اعالم هویت ودرمراتب پایین    معنویت طلبی،  کمال جویی،
جلوه گاه ذات شاعرانه و تفکر   ،نیز  هنریاست. پس آثارکردن اوقات فراغت  رفاه مادی و پر 
اعمال می اده نیرومندی را بر انسان و جامعه  بخش فوق العچراکه نفوذ تعالی    ،انسانی هستند

                                           .کنند

قوام برا  چه بیشترخودبرای شناخت ومعرفی هر  مرتفع نمودن نیازهای اولیهجوامع بشری پس از
بوده اند    توسط پویشهای فرهنگی هنری خود  کاال  دیگر بدنبال برپایی نمایشگاههای متفاوت

عرصه   وتفکیک انواع علوم،  تکنولوژیتاخود را بردیگران تحمیل نمایند. امروزه نیز با پیشرفت  
ازی وجشنواره های گوناگون مج  برپایی فستیوال هاای فراهم گردیده تا هیچ هنر وفعالیتی با  

                                                                                                 .پنهان نمانداز چشمها  مجازی،وغیر

ای    یایرانمهارت  جشنواره   وحرفه  فنی  آن سازمان  راس  برپایی  درنظرودر  با  تا  مستمر  دارد 
رخداد  ساالنهو وامید،  ،سطح کشوردر  هنری  این  نشاط  روحیه  ایجاد    هنرمندان حوزه   ضمن 

و تولید  عکاسیفیلمسازی  را درراستای    با  گام موثری  ایجاد   تولیدات ملی آثارخود  آن  وپیرو 
                                                        نمایند. ی کاربردی برخوردارماهیت را ازاین جشنواره واشتغال برداشته 

 

 اهداف اصلی جشنواره :  

  فنی وحرفه ایمهارتی درآموزشهای وتولید محتوی و تقویت جایگاه فیلم وعکس  ترویج -1

 ترسیم چشم انداز کسب وکار  درآموزان مهارت اعتماد به نفس  انگیزه وایجاد  -2

 وتعامل با بنگاههای اقتصادی کشورآموزشی  فناوری های نوین و استفاده از  معرفی -3

 حفظ منافع و منابع ملی ازطریق اصالح الگوی مصرف و حمایت ازتولیدات داخلی -4



 

 صنایع دستی و  ازمشاغل خانگی و  یحمایتارائه ی راهکارهای    تقویت روحیه ی تعاون و  -5 
 اهمیت آن در رشد جوامع شهری و روستایی 

 معرفی صنعتگران و هنرمندان کار آفرین ، کشف استعدادها و قابلیت های انسانی -6

شبکه سازی مستعدین هنردر حوزه های تخصصی بمنظور هم افزایی و همگرایی ، تقویت   -7
 اطالعات  ، اشتراک دانش و همکاری

 در جهت توسعه ی صنایع داخلی  تشویق به سرمایه گذاری کارآفرینان -8

 

 موضوعات اصلی جشنواره :عنوان و 

 تقسیم می شود.  با موضوعات ذیل بخش سهلی بخش مسابقه جشنواره به عنوانهای اص

 ( تیزر ) تبلیغاتی/ فتوکلیپ(3( عکس    2( فیلم ) داستانی/ مستند/ علمی وآموزشی(    1

 

 موضوعات : 

 ( مهارت آموزی وکارآفریني         2( مدرسه و مهارت آموزي                           1

 ( جايگاه مهارتهاي زندگي در رونق کسب وکار 4( معرفی مشاغل کم هزینه و زود بازده           3

 

 : جشنواره مقررات 

 : الف( بخش اصلی

 : بخش فیلم

 توسط دوربین یا تلفن همراه کوتاهو علمی   مستند داستانی،های فیلم در قالب  آثارارائه 

 : مقررات بخش فیلم 

 باشد.  دقیقه  15 فیلم نباید بیشتر ازمدت زمان  -1

 بیش از دو سال ازتولید فیلم نگذشته باشد.  -2



 

 محدودیتی از نظر تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.  -3

یا    -4 پوسترفیلم وعکس حداقل یک وحداکثر شش قطعه عکس صحنه  فیلم،  پشت صحنه 
 کارگردان همراه با فیلم ارسال شود. 

 حتما بصورت افقی ارائه شوند. تصویربرداری می گردد تلفن همراه  چنانچه فیلم ها با -5

 

 : بخش عکس

 . که به موضوعات و اهداف مطرح شده در فراخوان جشنواره بپردازندارائه عکس هایی 

 مقررات بخش عکس : 

 محدوده ی جغرافیایی عکس ها کشور ایران و ملیت عکاس بدون محدودیت می باشد.-1

بصورت   درج زمان و مکانعکس،  هرشرکت کننده می تواند حداکثر ده عکس که دارای عنوان  -2
 . مجزا وفایل جداگانه است را ارسال نماید

 شده با گوشی موبایل بالمانع است.ارسال عکس های گرفته -3

 مگاپیکسل کمتر نباشد.( 4لوشن عکس های موبایلی باید از)حداقل رزو

کردن تنها تا جایی مجاز و کراپ    ، کنترل رنگ، کنتراستنور  ویرایش عکس در حد تنظیم-4
 .است که وجه اسنادی اثر را برهم نزند

شرکت کننده در جشنواره بعنوان عکاس ومالک اثر شناخته می شود ومسئولیت هرگونه    -5
 درباب مالکیت اثر ازعهده جشنواره خارج است.دعوی 

 

 بخش تیزر :

 تیزر تبلیغاتی: تیزری که در آن ازیک برند ایرانی فیلم تبلیغاتی ساخته می شود. 

 فتو کلیپ : یک کلیپ کوتاه که داستانی را با عکس ویا موسیقی روایت می کند.

 دقیقه می باشد (   3) مدت زمان بخش تیزر حداکثر 



 

 :جشنواره  بیب( بخش جان

  / برگزاری ورکشاپ  طرح و ایده ارائه  

 

 بخش طرح  و ایده :  

می   فراخوان جشنوارهبه موضوعات واهداف مطرح شده در  که  طرح ها وایده های برتری  ارائه
 نماید.  ارسال هر شرکت کننده حداکثر می تواند دو ایده )طرح( پردازد و

 

 :  برگزاری ورکشاپ

در خالل برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره ورکشاپ های کارگردانی فیلم / بازیگری و عکاسی 
 باحضور اساتید، هنرمندان و نخبگان سینما و تلویزیون برگزار خواهد شد.   

 

 مقررات عمومی : 

 شرکت همه هنرجویان، مربیان و پرسنل سازمان فنی وحرفه ای دراین جشنواره مجاز است.  -1

 امکان تغییر، اصالح ویا ارسال مجدد آثار وجود ندارد. -2

آثاری که استانداردهای فنی ونمایشی طبق این فراخوان را نداشته باشند ازبخش مسابقه   -3
 حذف می شوند.

اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده یا ابهامات   -4
 ربعضی از مقررات، با دبیر جشنواره است.ناشی از مفاد آن و تغییر د

دبیرخانه جشنواره، ارسال کننده اثر را صاحب اثر تلقی می کند. درصورت اثبات خالف آن   -5
 درهر مرحله، اثر ارسالی حذف شده ومسئولیت حقوقی آن نیز متوجه ارسال کننده خواهد بود. 

 منظور اطالع رسانی منتشر کند.مختلف جشنواره را به دبیرخانه مجاز است آثار بخشهای  -6

 

 



 

 : برگزاری جشنوارهمکان  وزمان 

  1401ماه  اسفند 19لغایت  17

 سازمان فنی کشور تربیت مربی پژوهش و سالن آمفی تئاتر مرکز کرج/ 

 توجه : ارسال آثار در هر بخش به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره است. 

 

 

 :   یایرانمهارت نتیجه برگزاری جشنواره 

 گزاری چنین جشنواره ای باید گفت، در پاسخ به چرایی بر 

، همه چیز را همگان دانند و راهکارهای خالقانه از ذهن های خالق نشات   بی سخنی گزاف
، هنر فیلمسازی و   گرفته و برای جامعه ای که سودای رسیدن به تعالی را در سر می پروراند

رسیدن ، می تواند به مثابه ابزاری باشد که بواسطه ی آن، مسیر هایی را یافت که راه    عکاسی
می آید، خود همراه جشنواره، همانطور که از نامش بر  اینکه به رشد و کمال را کوتاه ترکند و

ان های سازمه ی امید، ضمن اینکه اهداف و ریل گذاری است با نشاط و شکوفایی و تقویت روحی
یکی از شاخصه های وزارت تعاون، کار و   بعنوان  فنی و حرفه ای کشور نیز می تواند   محترم

                                                                         .پایه گذار کارآفرینی افراد جامعه باشدنقشه ی راه، سر لوحه و  رفاه اجتماعی

 

 

 

 

 


