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 آیین نامه سومین جشنواره فیلم فن

 رشد دانشگاه ضمن اینكه وظیفه دارد رسالت علم آموزي خود را به بهترین نحو انجام دهد می بایست امكانات الزم براي پیشرفت و

هاي  دانشجویانش در زمینه هاي هنري و تجربی نیز فراهم كند. استقبال دانشجویان دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی از جشنواره

امكان  اول و دوم فیلم نصیر) فن( مسئولین برگزاري این جشنواره هنري را برآن داشت كه در سومین سال برگزاري این رویداد هنري

سومین  جویان و دانشگاهیان ) اعضاي هیات علمی و كاركنان ( دانشگاه هاي شهر تهران را فراهم كنند. لذا آیین نامهحضور كلیه دانش

  دد.فیلم فن به شرح ذیل اعالم می گرجشنواره 

 شرایط شرکت کنندگان الف:

  دانشجویان با كارت دانشجویی معتبر دانشگاه هاي شهر تهران -1

  وسی )اساتید، دانشجویان، دانش آموختگان و كارمندان(اعضاي خانواده دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین ط -2

 اساتید و كاركنان دانشگاه هاي شهر تهران -3

 موضوعات جشنواره: ب:

 معرفی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-1

 دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسیآموزشی و پژوهشی توانمندي هاي انعكاس -2

 مشكالت صنفی دانشجویان -3

 و انتقادات از نظام آموزش عالی  پیشنهادات ارائه-4

 شرایط تحصیل دانشجویان خارجی در دانشگاه هاي كشور -5

 .از امتیاز باالتری برخوردار خواهند بودنشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی : آثار تولیدی با محوریت داتذکر

 

 قالب های جشنواره: ج:

 فیلم -1

 مستند -2

 انیمیشن  -3



 قوانین جشنواره: :د

 امكان پذیر است. http://pr.kntu.ac.irثبت نام در جشنواره صرفا از درگاه روابط عمومی دانشگاه به ادرس: 

 دقیقه باشد. 10و حداكثر  5بایست حداقل زمان آثار می 

 

 .ندارد وجود مجدد ارسال و اصالح امكان و نمایند ارسال جشنواره دبیرخانه به را خود فیلم توانندمی باریک فقط سازانفیلم :توجه

  د.ش خواهد داده شركت گواهی اندیافته راه مسابقه بخش به كه هاییفیلم به   •

  د.شوناستانداردهاي فنی و نمایشی را نداشته باشند از بخش مسابقه حذف میهایی كه یلمف   •

 د.پذیركننده را نمیاز جانب شركت هاي ناشی از ارسال نامطلوب آثاردبیرخانه جشنواره، هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب   •

 .هااز برنامه جشنواره وجود نداردهاي جشنواره امكان خارج كردن آنها به بخشاز راهیابی فیلم پس   •

 :پذیرش قابل هایفرمت

• MPEG 4 (H.264) 

• MPEG 2 

• DV AVI 

 :تذکر مهم

ساز مستقیماً به نمایش فیلمیابی هر فیلم به بخش مسابقه، فایل ارائه شده توسط اي بودن دریافت آثار، در صورت راهبا توجه به تک مرحله

 .سازان از ابتدا نسخه نهایی اثر را با كیفیت مناسب به دفتر جشنواره ارائه دهنددرخواهد آمد، از این رو ضروریست فیلم

هاي داراي اشكال، در مرحله انتخاب آثار هاي متفرقه یا فایلبدیهی است به علت فراوانی آثار و محدودیت زمانی، فرمت •

 .ه نخواهند شدشركت داد

 :توجه

 .شوندبازگشت داده نمی BLUE RAY  و DVD   ،DVD9 هاي كپی شده به روينسخه  -1

 د.روابط عمومی دانشگاه اعالم میشو نتایج بازبینی فقط از طریق وبسایت  -2

 

 

http://pr.kntu.ac.ir/


 ذ: داوری آثار

شخصیت های هنری و سینمایی کشور و دبیر جشنوار مورد از  تن 2کلیه آثار راه یافته به مرحله داوری با حضور

 بررسی قرارخواهند گرفت.

 هدایا:: ه

 جشنواره فنكه تمام بهار آزادي + لوح س 5تیم اول  (1

 جشنواره فن بهار آزادي + لوحسكه تمام  3تیم دوم  (2

 جشنواره فن سكه تمام بهار آزادي + لوح 2تیم سوم  (3

 .اهد شدجشنواره اهداء خو به تمامی آثار ارائه شده لوحتبصره: 

 تاریخ های جشنواره:: و

 مهلت ارسال آثار :

30/08/1396 

 .آذر ماه خواهد بود برگزاري اختتامیه جشنواره:اكران آثار و 

 


