


نظرّیه ی مقاومت در مقابِل دشمِن قوی پنجه را تبـلیـغ 
کنید، ترویج کنید.        امام خامنه ای )مد ظله العالی(

بـــهنــــامیـکـتـــایبـیهـمـتـــا

انـجـمـن سـیـنمای انـقـالب اسـالمی و دفـاع مـقـدس 
با اسـتـعانت از خـداوند متعال و لبیک به فرامین و عمل 
به منویـات امـام خـامـنـه ای )مد ظله العالی( و با تأسـی 
از مـکـتـب »سیـدالـشـهـدای مـقـاومـت؛ سردار سپهبد 
شـهـیـد حـاج قـاسم سـلیـمانـی« هـفدهمین جشنواره 
بین المللی فیلم مـقـاومت را با شـعار گفتمانمقاومت،
نهضـتجهانیمستضـعفینوآزادیقدسشریف 
با حضـور فیلمـسـازان داخـلی و خارجی با اهداف ذیل 

برگزار خواهد کرد.
تبیین، تبـلیغ و ترویج گفـتـمان مقـاومت در مقـابل   

نظـام سلـطه 
استـکبارسـتیزی ملل مظـلوم جـهـان و مبـارزه بـا   

صهیونیسم بین الملل 
گسـترش سینمـای مقاومت و الهام بخشی در خلق   

آثار سینمایی استبدادستیز و استکبار گریز
ایجاد جریان هنری مقاومت منطقه ای و جهانی در   

مقابل جریان هنری لیبرال و جهان خوار 
راهـبـری مـؤثـر در بـســط فـرمـی و مـحـتـوایـی   

سینمای مقاومت 
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ــی ــای مـــوضـــوعـــ مـــــحـــــــــورهــــــ
هـــفـــــدهـــــمـــــیـــــن جــــشـــــــنــــــــــــوارۀ بــیــن الــمــلــلــــی فــیــلــــم مــقــاومــــت

سینمایشهیدوشهادت؛ و گفتمان مقاومت
سـیـنـمـایخلیجفـارس؛ امنیت همسایگان 

و تهدید نظام سلطۀ بین الملل
سـیـنـمـایامیدصـادق؛ رسـتـاخـیـز علم و 
فناوری، زیرساخت و توان نوین جبهۀ مقاومت 
سـیـنـمـایدفاعمقدسهشتسالۀایران

دربرابرحزببعثعراقوآمریکا
سـیـنمایانقالباسالمی،بیداریاسالمی

وافقتمدنیجهاناسالم
سینمایزنانمقـاومت و نقش آنان در آیندۀ 

جبهه ی مقاومت
سینمایپیشـرفت و آرمـان فتح آخرالزمانی 

مـسـتـضـعـفـان
سـیـنمـایافولآمریکا، تضـعیف قدرت نرم 

و سخت آمریکا و خروج از غرب آسیا
سـیـنمایفلسـطین؛ آزادی قدس شـریف و 

محو اسراییل کودک کش از صفحه ی روزگار
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ــی ــای مـــوضـــوعـــ مـــــحـــــــــورهــــــ
هـــفـــــدهـــــمـــــیـــــن جــــشـــــــنــــــــــــوارۀ بــیــن الــمــلــلــــی فــیــلــــم مــقــاومــــت

سینمایجبههیمقـاومت؛ لبنان، یمن، عراق، 
سوریه، نیجریه، بوسنی و...

سـیـنـمایدفاعازحرم؛ رزمنـدگان بدون مــرز 
فاطمیون، زینبیون، علویون

سـیـنـمـایمکـتبحـاجقـاسـمسلیـمانی؛
ابومهدیالمهندسوآیندهیمقاومت

سینمایخیزشونهضتجهانیمستضعفین؛ 
در آمریکا، اروپا، آمریکای التین، قفقاز و ...

سینمایوحدتاسالمی؛ انسجام امت اسـالم 
و مبارزه با استکبار و آزادی قدس شریف

سـیـنـمـایعـبـرتهـایتـاریخمـقـاومـت 
و استکبارستیزی و عدالت خواهی

سینمایجوانانوسبکزندگیمقـاومت در 
برابر الگوهای لیبرال - سرمایه داری

سـیـنـمـایاربـعـیـن، هـسـتـه های مقـاومت 
و آزادی خواهان جهان



بــخــشاصـــلـی1
ــد  ــد ســپــهـــبــ ــزه شــهــیــ جای
حـــاجقـــاســـمســلــیــمــانی

فــیــلـم بـلـنـد )سـیـنـمــایـی، مـســتـنـد،    
پویانمایی( و سریال

فیلم کوتاه )داستانی، مستند و پویانمایی(   

در ایـن بـخـش کــه به صـورت بـیـنالـمـلـلـی 
بـرگـزار خـواهد شد، همه آثار داخلی و خارجی 
با هـم به مسـابقه گـذاشته می شوند. آثاری که 
در دوره هـای قـبـل این جشنواره ارائه نشده اند، 

می  تـوانند در این بخش شرکت کنند.
تـبـصرهیـک: در بـخـش اصـلی، فیـلم سـازان 
مـی تـوانند آثار خود که حول یکی از محورهای 
موضـوعی جشنواره، تهیه و تولید شده است را 

به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
تبصرهدو: کلـیه آثار راه یافته به مرحله داوری 
که از مرحله ی انتخاب عبور کرده اند، می بایست 

دارای زیرنویس انگلیسی باشند.

بخش های جشــنواره



بـــخشنسلروایت۲
جــــــایــــــــزه شــــهـــــیــــــد 
ــی ــنحـــجــــجــ مـــحـــسـ

فـیـلـم کوتاه )داستانی، مستند و پویانمایی(   
بـا تـوجـه به اهمـیت کشفاستعدادوتربیت
نـسـلفـیلمسازانگـامدومانقالباسالمی، 
بـه مثابه ی آینده سازان سـیـنـمـای مـقـاومـت، 

هفدهمین جشـنواره بین المللی فیـلم مقـاومت، 
بخـش نسـل روایـت را به عنـوان رویـکرد اصلی 

و ممتاز جشنواره مورد توجه قرار داده است. 
تبـصرهیـک: ایـن بـخـش، پـذیـرای آثـاری از 
نـوجـوانـان و جـوانـان بـا محـوریـت مـقـاومـت 

خواهد بود.
تبصـرهدو: آثـار ارسـالـی بـه ایـن بـخـش، بـا 
رویـکردی محتوامحـور مورد انتخاب و داوری 

قرار خواهند گرفت.
تـبـصــرهسـه: عـالوه بر جــوایــز اعـطـائـی، 
حمایتهایویژهایازبرگزیدگاناینبخش، 

برای تولید اثر بعدی در نظر گرفته خواهد شد.
جایزهویژهامیدبخشترینفیلم 

هفـدهمین جشـنواره بین المللی فیلم مقاومت، 
در راسـتای پرداختن به مقـولـه امـیـدآفـرینی، 

۳



فــیـــلــم بــلــنــد )سـیـنـمــایـی، مـسـتـنـد،    
پویـانمایی( و سـریال

فیلم کوتاه )داستانی، مستند و پویانمایی(   

جـایـگـاه ویـژه ی ژانــر سـیـنـمـایی دفاع مقدس 
در سـیـنـمـای مـلـی، مرهون تالش پیشـکسوتان 
ـُرمخـاطره انقالب تا  این عرصـه در آغـازین ایـام پ
سـال های ُپرصالبت نظام اسـالمی ست. ازاین روی 
ضـمـن پاســداشـت دسـتـاوردهـای ذی قـیـمـت 
ایـن عـرصـه ُپـرثـمر، بخش دفاع مقدس، پذیرای 
آثار هـنـرمـندان این حوزه در هفدهمین جشنواره 

بین المللی فیلم مقاومت خواهد بود. 
تبصـرهیک: فـیـلـم هـای مربوط به دفاع مقدس، 
عالوه بر شـرکت در این بخش، می توانند در بخش 

اصلی نیز حضور یابند.
تبصرهدو: از شاخصـه هـای اصلی جشـنواره در 
انتخـاب آثار برگزیده این بخش،  اقتباس از ادبیات 

مکتوب دفاع مقدس است. 

بخــشدفــاعمقدس۳
جــــــایــــــــزه مـــــــرحــــــــوم 
رســــــــــولمــالقــلــیپــــــور

آینـده امیدبخـش گفتـمان مقـاومت و شکستن 
محـاصـره ی تبـلـیـغاتی نـظـام سـلـطـه کـه از 
مفـاهیـم اصـلی بیـانیه گـام دوم انقـالب است، 
جایـزه ویژه ی خـود را در بخش نسل روایت، به 
امیدبخش ترین فیلم جشنواره اهدا خواهد کرد.



فیلم بلند )سینمایی، مستند، پویانمایی( و سریال   
فیلم کوتاه )داستانی، مستند و پویانمایی(   

در این بخش، فیلم سـازان می توانند آثار مربوط به 
سـینمـای فلسـطین، آزادی قدس شریف و جهان 
بـــدون اســرایـیـل را به دبـیــرخـانه جـشـنـواره 

ارسال نمایند.
تبصره: فیـلم های مربوط به این بخش، می توانند 

در بخش اصلی نیز حضور یابند.

فـیـلـم نـامـه هـای بـلـنـد، کـوتـاه، اقـتـبـاسـی   

 نــویــســنــدگــان فـیـلـم نـامـه هـای »بـلـنـد«، 
»کـــوتــاه« و »اقـتـباسی« می توانند آثاری که در 
دوره هـای قبل این جشـنواره شرکت نکرده باشند 
را در ایـن بـخـش )که به صورت بین المللی برگزار 

خواهد شد( شرکت دهند.
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بــخــشجـــهـــان
ــدوناسـرایـیـل بـــ
جــایـزه شـهــیـد عــمــادمـغـنـیـه

بـخـشروایـتقلـم؛
فــیــلــمنــامــــه
جایزه شــهید ســیدمرتضیآوینی



بخـشنـقـدوپـژوهشعلـوم۶
انسـانیوسـینمایمقـاومت
جـایـــزه مـرحـوم نـــادرطـالـــبزاده

شامل: کتاب، پژوهش، پایان نامه، مقاله، نقد
نـویـسـنـدگان، پژوهشـگـران، دانشجویان، استادان 
دانشـگاه، و منتقدان متقاضی شرکت در این بخش، 
می بایسـت آثـار خـویـش را در سـایـت جـشنواره، 
جـانمایی کرده و یا در غیر اینصورت، لوح فشرده ی 
حـاوی فایل اثر را، به دبیرخـانه جشنواره تحویل و 

یا ارسال نمایند.



شــرایــط عــمــومــی
محـتـوای آثـار شـرکـت کـنـنـده، می بـایـست با یکی از   

محورهایموضوعیجشنوارههمخوانی داشته باشد.
مـحـتـوای آثـار شـرکـت کـنـنـده در جشـنواره، نباید   

دربرگـیـرنـده ی مضـامین توهین آمیز نسـبت به ادیان، 
مذاهب، اقوام و ... باشند.

هیچ محدودیتی در تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.  
متقـاضی حضور در جشنواره می بایستی تهیه کننده   

یا مـالـک اثـر بـاشـد )مسئولیت حقوقی آثار برعهده 
ایشـان است(، کـه با ثبت و ارســال اثـر به دبیـرخانه 

جشنواره، تمامی ضوابط جشنواره را  پذیرفته است.
تکمیـل فرم ثبت نام اثر در تمام بخش ها صرفاً از طریق   

وب سایت جشنواره امکان پذیر است.
چنـانچـه اثـر بـرگـزیـده ای، بیـش از یـک نـویسنده،   

کارگردان، تهـیه کننده و...  داشـته باشد، در هـر بخش 
فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.

حق اکـران آثـار رسیده مطابق عرف جشنواره ها، برای   
دبیرخانه جشنواره محفوظ است.

ستاد برگزاری مجاز است حداکثر 3 تا 5 دقیقه از آثار   
شـرکـت کنـنـده در جشـنواره را در برنامه  های خویش 

به منظور تبلیغ و اطالع  رسانی به نمایش درآورد.
 دبیـرخــانـه جشـنـواره در قبـال آسیب های احتمالی   

ناشی از ارسـال نامطلوب آثار از جانب شرکت کنندگان 
هیچ مسئولیتی ندارد.

نسخه ارسالی فیلم های رسیده به دبیرخانه جشنواره   
عودت داده نمی شوند.

شـرایــط ارسـال آثـــار



مـــــقـــــررات و شرایط اختصاصی

پس از راهیـابی آثـار به بخـش مسـابقه، امـکان خـارج   
کردن آن ها از جشنواره وجود ندارد.

اگر اطـالعات ارائـه شده اثر، در فرم های ارسالی خالف   
واقـع باشـد؛ در هـر مرحـله از جشـنـواره اثر مورد نظر 

توسط دبیرخانه حذف خواهد شد.
اخـذ تصـمیم در مـواردی کـه پیـش بیـنی نشده است   

برعهده دبیرخانه جشنواره است.

فیـلم هـای ایـرانی متقـاضی شرکت در بخش اصـلی،   
می بایست دارای زیرنویسانگلیسی باشند.

فیلم های ایرانی متقـاضی شرکت در جشـنواره که به   
زبان و یا گـویش غیـرفـارسی تولید شده اند، می بایست 

دارای زیرنویس فارسی باشند.
متقاضیان شرکت در جشـنواره، می بایست اثر خویش   

را بـه روش هــای ذیـل بـه دبـیــرخــانـه جـشــنـواره 
ارسـال نمایند.

الف: بـارگـذاری در سـایـت راوی فـیــلـم به نـشــانـی 
https://festival.ravifilm.ir/

توضیح۱: متقـاضی شرکت در جشـنواره، می بایست 
ابتـدا، اثـر خـود را در سـایـت راوی فیلم آپلود نموده 
و سپس کـد دریـافـتی را در فـرم مـربـوطـه در سـایـت 

جشنواره، ثبت نماید.
ب: تحـویـل حضـوری و یـا ارسـال پسـتی به نشـانی 

دبیـرخـانه جشنواره.
متقاضی شرکت در جشنواره می بایست ابتدا در سایت 
جشـنواره، ثبـت نـام نمـوده و کد دریـافتی را بـه همـراه 
 DVD نـام فیلم، نام کـارگـردان و مدت زمـان اثـر، بر روی

ارسالی درج نماید.



مـقــررات و شــرایــط بـخــش
روایـــت قــلــم )فیـلم نامـه(

متـقاضی شرکـت در جشـنـواره بـرای بـازبینی هیئت 
انتـخـاب و راهـیـابی به بخـش مسـابقه، می بـایسـتی 
آدرس و رمـز عبـور دانـلـود فایـل فیـلم خـود را در فرم 
ثبت نام اعالم نمـاید و یا یک نسـخه کپی DVD از اثر را 
به نشـانی دبیـرخانه جشنواره ارسال نمایند. نام فیلم، 
فیلم سـاز، مدت زمـان فیـلـم و کـد پیگیری به طور کامل 

بر روی DVD نوشته شود.
متقـاضیان شـرکـت در جشنواره، می بایست ۳قطعه  

عکسصحنه،۳قطعهعکسپشتصحنهو۱قطعه
عکسپرسنلیکارگردان را، در فرم ثبت نام بارگذاری نمایند.

آثار ارسالی بر روی DVD باید با فرمت قابل پخش در   
دستگاه DVD ضبط شـده و فایـل های دیتـا مطـابق با 

استانداردهای سیستم عامل ویندوز باشد.
کـلـیـه آثار راه یافـته به بخـش داوری کـه از مرحله ی   

انتـخـاب عبـور کـرده اند، بایـد به صـورت فایل دیتـا با 
یکی از فرمـت هـای MPEG4-AVI-MXF– MOV با
FlashMemory،کیفیت264 بر روی هـارددیسکیا
Blu-ray، DVD به طور استـاندارد و قـابـل اجـرا بـر روی 

سیستم عامل ویندوز به دبیرخانه جشنواره ارائه گردد.
کلـیه آثـار راه یافـته به مـرحله داوری که از مرحـله ی   

انتخاب عبور کرده اند، می بایست تیزر،عکسوپوستر 
داشته باشند.

فیلم نامـه هایی مجـاز به شرکت در مسابقه هستند که   
بر اساس آنها فیلمی ساخته نشده باشد.

فایل فیلمـنامه و چکیده فیلمنامه باید با رعایت اصول   
حروف نگاری، با فونتبینازنین۱4 و به صورت فایل 

word و Pdf در سایت جشنواره  بارگذاری شود.



در ایـن بـخـش، مـحـدودیـتـی در تعداد فیلم نامه های   
ارسالی، وجود ندارد.

فـیـلـم نـامه ها نباید در دوره قبلی جشـنواره مقـاومت   
شرکت کرده باشند.

استفاده از فیلم نامه های رسیده به دبیرخانه جشنواره   
برای چـاپ کتـاب، تکـثیر، نشـر الکتـرونیک و... با ذکـر 
نـام صاحب اثـر و رعـایت حقـوق معنـوی و عرف های 
مـربـوطـه بـرای بـرگـزارکـنـنـدگـان جـشـنـواره مجاز 

خواهد بود.
حـق چـاپ فیلم نامه های رسیده به دبیرخانه، در قالب   

کتـاب جشـنواره یا لوح دیجیتالی، با ذکر نام نویسنده، 
برای دبیرخانه محفوظ است.

فیـلم نامـه های اقتباسی می بایست دارای مجوز کتبی   
از صاحب اثر باشند.

اتخـاذ مـوارد پیـش بینی نشـده به عـهـده دبـیـرخـانه   
جشنواره خواهد بود.

مهـلت ارســال آثــار به 
دبـیـرخــانه جشـنواره 

ارسالآثار:۱40۱/9/22 
پایانمهلتارسالآثار:۱40۱/۱۱/22 
مـتـقـاضیـانجـهتاطالعازشرایطومـقـررات 

ارســالاثـروشـرکـتدرجـشنوارهبهنـشـانـی
www.iranmff.comمراجعهنمایند.



نـشــانــیجــشــنــواره
نـشـانـی دبـیـرخــانـه : تـهـران،   

میدان آرژانتین، خیـابـان شهـید احمد 
قصـیـر )بـخـارسـت(، خـیـابـان هشتم، 
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تـلـفـن: 88741429 – 021   
0 2 1  -  8 8 7 5 6 7 9 4


