باسمه تعالی

فراخوان
سومین جشنواره ملی آیات استان گلستان " نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی " دی ماه 7931

قرآن کریم و چشمه ی همیشه جوشان سنت نبوی  ،دو موهبت الهی و چراغ راه هدایت انسان و بنیان اصلی فرهنگ و معارف در جامعه
اسالمی به شمار می آیند.
در راستای ترویج و تبلیغ فرهنگ و معارف قرآن کریم اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان با همکاری دفتر تبلیغ و تررویج
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی  ،جشنواره ملی نمایشنامه نویسی و فیلم نامه نویسی برا مووریرت قررآن کرریم و
عترت طاهرین را با عنوان «جشنواره آیات» برگزار می کند .

اهداف:
 تولید آثار فاخر و ارزشمند با مضامین قرآنی
 اشاعه و ترویج هنرهای قرآنی و عترتی در حوزه ی ملی و بین المللی
 ارتقای همه جانبه و توسعه پایدار هنرهای حوزه قرآن و عترت از طریق ایجاد فضای رقابتی
 زمینه سازی برای تبادل تجربه فی ما بین شرکت کنندگان در گستره ی ملی


چاپ و نشر آثار برای ترغیب و تشویق هنرمندان و کمک به ماندگاری آثار تولید شده

 بهره مندی از ظرفیت هنر برای توسعه ی فرهنگ قرآن و عترت
 حمایت از هنرمندان جهت خلق آثار هنری متناسب و قابل تامل در عرصه فعالیت های قرآنی
 برگزاری کارگاه های فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی با حضور اساتید صاحب نام در ایام جشنواره
 خرید آثار برتر جشنواره بمنظور تشویق و ترغیب هنرمندان به فعالیت در عرصه مضامین قرآنی

محورهای فراخوان:
 کلیه مفاهیم و موضوعات مرتبط با فضای معنوی آیات قرآنی در قالب فیلمنامه و نمایشنامه در دو بخش کوتاه و بلند احسان و نیکی ،پرهیز از ناپاکی ،امید ،نشاط ،آفرینش و خلقت ،خود براوری ،وحردت اسرالمی ،ظلرم سرتیزی ،صرل و دوسرتی ،ایثرار وشهادت ،حجاب ،خانواده ،تمثیل های قرآنی ،زندگی و سیره پیامبران الهی از دیدگاه قرآن ،رستاخیز ،تفکرر و تعمرق در طبیعرت ،توکرل،
مقاومت و پایداری ،داستانهای قرآنی،اقتصاد مقاومتی  ،حمایت ازکاالی ایرانی ،آسریب هرای اجتمراعی  ،نمراز و نیرایش  ،نرو دوسرتی ،
دانش اندوزی  ،دوره ی جوانی  ،قانونمداری  ،حقوق شهروندی  ،تقریب مذاهب.

بخش های جشنواره :
الف  :بخش فیلمنامه نویسی

 فیلمنامه کوتاه (مستند) فیلمنامه بلند (داستانی)ب – بخش نمایشنامه نویسی

 نمایشنامه (خیابانی) نمایشنامه بلند (صونه ای)ج – بخش ویژه

 -جایگاه کتاب و مطالعه از دیدگاه قرآن و عترت

شرایط و مقررات:
این جشنواره به صورت ملی برگزار می شود و به صنف یا گروه خاصی از هنرمندان و فعاالن قرآمی و عترتی مودود نمی شود و تمام
افراد جامعه با هر گروه سنی امکان شرکت در آن را دارند .
پدید آورندگان آثار می توانند در هر بخش  ،حداکثر  4اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند .
آثار در قالب فایل  WORDو  PDFبا رعایت اصول حروف نگاری با قلم ( نازنین یا زر – اندازه  ) 21و در صفوه  A4از طریق
سایت به دبیرخانه جشنواره ارسال شود .
نوشتن خالصه داستان در صفوه اول فیلمنامه یا نمایشنامه ضروری است  ،الزم به ذکر است هیچ فیلم یا نمایشی نباید بر اساس فیلمنامه یا
نمایشنامه ارسالی ساخته شده باشد .
متقاضیان شرکت در جشنواره می بایست نسبت به تکمیل فرم ثبت نام وارسال مشخصات ( نام و نام خانوادگی ،موضو قرآنی و یا آیه
انتخابی ،شماره تماس و نشانی پستی به همراه یک قطعه عکس  3*4خود) اقدام نمایند.
ارسال آثار از طریق سایت جشنواره به آدرس  ayatfest.farhang.gov.irبه همراه تکمیل فرم الکترونیک و مشخصات فردی
و حرفه ای امکان پذیر است ( افرادی که امکان ارسال الکترونیکی اثر را ندارند می توانند آثار خود را در قالب لوح فشرده ( )cdبه

همراه نسخه چاپی فرم پر شده و یک قطعه عکس  3*4به صورت پستی به دبیرخانه جشنواره به آدرس :استان گلستان-گرگان-
میدان فخرالدین اسعد گرگانی-بلوار شهید شکاری-اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی،دبیرخانه جشنواره ملی قرآنی فیلمنامه
و نمایشنامه نویسی آیات -کدپستی  9448866994:ارسال نمایند .
دبیرخانه حق چاپ آثار را در کتاب جشنواره خواهد داشت .
آثار ارسالی در آرشیو دبیرخانه جشنواره ثبت می شود و عودت داده نخواهد شد.
صوت اطالعات و مسئولیت اصالت آثار ارسالی بر عهده شرکت کننده است .
تصمیم گیری درباره مسائل پیش بینی نشده با دبیر خانه جشنواره است .
تأیید مراحل ثبت نام و ارسال متن و دریافت کد رهگیری از سایت جشنواره به منزله پذیرش کامل مقررات جشنواره است.
هرگونه برداشت آزاد  ،اقتباس  ،بازنویسی و  ....از آثار هنرمندان دیگر باید با ارائه مجوز صاحبان اثر بوده و در فرم ثبت نام اعالم شود .
تنها آثار کامل برای ارزیابی در تمامی بخش ها پذیرفته خواهد شد  .بنابراین از ارائه طرح و ایده خودداری فرمایید.
حداکثر مدت زمان فیلم نامه های مورد پذیرش با رعایت قواعد رایج فیلم نامه نویسی برای پخش مستند حداکثر  33دقیقه است .

هیات داوران :
هیات داوران به انتخاب اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان از داوران مطرح کشوری و برا نظرارت دفترر تبلیرغ و تررویج
معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منصوب می شوند .
جوایز جشنواره :
به نفرات برتر جشنواره جوایزی به شرح زیر اهدا خواهد شد .
الف ) بخش فیلمنامه نویسی
فیلمنامه بلند داستانی
نفراول :تندیس جشنواره  +دیپلم افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  33/333/333ریال
نفر دوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  33/333/333ریال
نفر سوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ 13/333/333ریال
فیلمنامه کوتاه مستند
نفراول :تندیس  +دیپلم افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ

 13/333/333ریال

نفر دوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  23/333/333ریال
نفر سوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  23/333/333ریال
ب) بخش نمایشنامه نویسی
نمایشنامه صحنه ای
نفراول :تندیس  +دیپلم افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  33/333/333ریال
نفر دوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  33/333/333ریال
نفر سوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ 13/333/333ریال
نمایشنامه کوتاه خیابانی
نفراول :تندیس  +دیپلم افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  13/333/333ریال
نفر دوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  23/333/333ریال
نفر سوم :لوح افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  23/333/333ریال
بخش ویژه

تندیس  +دیپلم افتخار  +جایزه نقدی به مبلغ  13/333/333ریال در دو بخش فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی
در دو بخش فیلمنامه نویسی و نمایشنامه نویسی مجموعاً از  5نفر هر کدام به مبلغ  70/000/000ریال تقدیر به عمل می آید

گاه شمار جشنواره:
شرو ثبت نام از طریق سایت71/3/21 :آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار در سایت71/7/13 :اعالم نتایج به برگزیدگان جشنواره 71/7/33 :اختتامیه و اهدای جوایز جشنواره71/23/11 :مکان برگزاری اختتامیه :استان گلستان – گرگان-تاالر فخرالدین اسعد گرگانینشانی دبیرخانه :استان گلستان-گرگان-میدان فخرالدین اسعد گرگانی-بلوار شهید شکاری-اداره کل فرهنگ و ارشاد
اسالمی،دبیرخانه جشنواره ملی قرآنی فیلمنامه و نمایشنامه نویسی آیات -کدپستی 9448866994:
عالقه مندان می توانند برای کسب اطالعات بیشتر ،به پایگاه اینترنتی  http://golestan.farhang.gov.irمراجعه نمایند
تلفن240 60096264-240 60096266 :
دورنگار240 6006404-240 60096004:

