
 بسمه تعالي

  

  آيين نامه سومين جشنواره فيلم فن

دانشگاه ضمن اينكه وظيفه دارد رسالت علم آموزي خود را به بهترين نحو انجام دهد مي بايست امكانات الزم براي پيشرفت و رشد 

نصيرالدين طوسي از جشنواره استقبال دانشجويان دانشگاه صنعتي خواجه . اهم كنددانشجويانش در زمينه هاي هنري و تجربي نيز فر

مسئولين برگزاري اين جشنواره هنري را برآن داشت كه در سومين سال برگزاري اين رويداد هنري  )فن (نصير هاي اول و دوم فيلم

لذا آيين نامه  .را فراهم كننددانشگاه هاي شهر تهران  )اعضاي هيات علمي و كاركنان ( و دانشگاهيان  امكان حضور كليه دانشجويان

  .مين جشنواره فيلم فن به شرح ذيل اعالم مي گرددسو

  شرايط شركت كنندگان:الف

 دانشجويان با كارت دانشجويي معتبر دانشگاه هاي شهر تهران  -١

 )اساتيد، دانشجويان، دانش آموختگان و كارمندان(اعضاي خانواده دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  -٢

 اساتيد و كاركنان دانشگاه هاي شهر تهران -٣

  :موضوعات جشنواره:ب

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي معرفي-١

  دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسيآموزشي و پژوهشي توانمندي هاي انعكاس -٢

  مشكالت صنفي دانشجويان -٣

  و انتقادات از نظام آموزش عالي  پيشنهادات ارائه-٤

  هاي كشور دانشجويان خارجي در دانشگاهتحصيل شرايط  -٥

  .شوند ساختهبا محوريت دانشگاه صنعتي خواجه نصيرالدين طوسي  مي بايست آثار توليدي: تذكر

  

  :قالب هاي جشنواره:ج

 فيلم -١

 مستند -٢

  انيميشن -٣



  :قوانين جشنواره:د

  .امكان پذير است http://pr.kntu.ac.ir: ثبت نام در جشنواره صرفا از درگاه روابط عمومي دانشگاه به ادرس

  .دقيقه باشد ١٠و حداكثر  ٥زمان آثار مي بايست حداقل 

  

  .ندارد وجود مجدد ارسال و اصالح امكان و نمايند ارسال جشنواره دبيرخانه به را خود فيلم توانند مي بار يك فقط سازان فيلم :توجه

  شد خواهد داده شركت گواهي اند يافته راه مسابقه بخش به كه هايي فيلم به.  

  شوند هايي كه استانداردهاي فني و نمايشي را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف مي فيلم.  

  پذيرد كننده را نمي هاي ناشي از ارسال نامطلوب آثار از جانب شركت دبيرخانه جشنواره، هيچگونه مسئوليتي در قبال آسيب.  

  هااز برنامه جشنواره وجود ندارد هاي جشنواره امكان خارج كردن آن ها به بخش از راهيابي فيلم پس.  

  

 :پذيرش قابل هاي فرمت

 MPEG 4 (H.264) 
 MPEG 2 
 DV AVI 

 :تذكر مهم

ساز مستقيماً به  فيلميابي هر فيلم به بخش مسابقه، فايل ارائه شده توسط  اي بودن دريافت آثار، در صورت راه با توجه به تك مرحله

 .سازان از ابتدا نسخه نهايي اثر را با كيفيت مناسب به دفتر جشنواره ارائه دهند نمايش درخواهد آمد، از اين رو ضروريست فيلم

 هاي داراي اشكال، در مرحله انتخاب آثار  هاي متفرقه يا فايل بديهي است به علت فراواني آثار و محدوديت زماني، فرمت

 .ه نخواهند شدشركت داد

  :توجه

 .شوند بازگشت داده نمي BLUE RAY  و  DVD   ،DVD9 هاي كپي شده به روي نسخه -١

  .شود اعالم مي وبسايت روابط عمومي دانشگاهنتايج بازبيني فقط از طريق -٢

 



  داوري آثار: ذ

نفرشخصيت هاي هنري و سينمايي كشور و دبير جشنوار مورد ٢كليه آثار راه يافته به مرحله داوري با حضور 

  .بررسي قرارخواهند گرفت

  :هدايا: ه

  جشنواره فنلوح + كه تمام بهار آزادي س ٥تيم اول )١

  جشنواره فن لوح+ بهار آزادي سكه تمام  ٣تيم دوم )٢

  جشنواره فن لوح+ سكه تمام بهار آزادي  ٢تيم سوم )٣

  . اهداء خواهد شد لوح جشنوارهبه تمامي آثار ارائه شده : تبصره

  :تاريخ هاي جشنواره: و

  :مهلت ارسال آثار 

٣٠/٠٨/١٣٩٦  

  :برگزاري اختتاميه جشنوارهاكران آثار و 

 .آذر ماه خواهد بود

  

  

  


