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 باسمه تعالی

 هفتمین جشنواره مردمی فیلم عمار فراخوان
 بندیزمان

آبان  ۵۱حداکثر تا «: های سینمایینقد،مقاله وپژوهش»و « فیلمنامه»، «فیلم»نام اثر در بخش  مهلت ثبت -

۵۱ 

 ۵1حداکثر تا «: لوح نگار»و « اقلام تبلیغی»، «تولیدات رادیویی»، «فیلم ما»نام اثر در بخش  مهلت ثبت -

 ۵۱آذر 

 نامتحویل اثر به دبیرخانه: حداکثر پنج روز پس از ثبت -

 ۵۱ماه دی ۵۱تا  ۸اکران مرکزی )سینما فلسطین تهران(:  -

 ۵۹ آبان ۰1تا  ۵۱ی شهرها و روستاهای کشور(: از آبان های مردمی )همهاکران -

 

 عمومیقوانین 
 الزامی است. دبیرخانه ارسال اصل اثر بهو  AmmarFest.ir در نام ثبت ،در جشنواره برای شرکت -

 های پیشین جشنواره شرکت کرده باشند.نامی، نباید در دورهآثار ثبت -

اشند. )نحوه تهیه ( ب۵1۸1*۵۵91، حداقل ابعاد H.462)  باید دارای فرمت دبیرخانههای ارسالی به فیلم -

 (اینجادر خروجی مذکور 

 نام کننده است.نواره بر عهده ثبتکننده جهت شرکت اثر در جشاخذ تأییدیه از تهیه -

وارد چرخه ، در اولین مرحله، نظر هیئت انتخاب ند بابه دبیرخانه جشنواره برس ۵۱آبان  ۵تا آثاری که  -

 .شونداکران مردمی می

در  ۵۱ماه ماه و بهمندیها در دبیرخانه جشنواره با حساسیت نسبت به حفظ آثار، در اکران عمومی آن -

 مردمی اکراننام، امکان در صورت اعلام رضایت فیلمساز در فرم ثبت همچنین سراسر کشور مختار است،

 .طول سال داراست را در آثار

 

 هابخش

 فیلم بخشالف( 
 

 هاقالب
o (و سینمایی ویدیویی بلند،، نیمهکوتاه) داستانی 

o مستند 

o  گرافیکو موشنپویانمایی 

o  نماهنگکلیپ و 

o (و... کمدی(استندآپ)ایستاده  طنزِ، ترکیبی، گزارش)نی برنامه تلویزیو 

o (نامه کاملطرح، سیناپس، فیلم) نامهفیلم 

o پاورپوینت، پرزی و...( مثل اینفوکلیپ، ابزارهای ارائه) لوح نگار 

 

 موضوعات
های در هرکدام از بخشتوانند در بخش رقابتی جشنواره شرکت کنند، ولی آثاری که دارای رویکرد انقلاب اسلامی باشند با هر موضوعی میی همه

 .شوندمیپیشنهاد  ،جشنواره های مدنظرعنوان اولویتبه یموضوعاتفراخوان، 

 

 و جهان تاریخ معاصر ایران -
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o ایران و غربهای رویارویی تاریخچه معاهدات، مذاکرات و 

o تا انقلاب اسلامی مشروطهها و حوادث مهم اجتماعی سیاسی از جریان 

o واقعه هفتم تیرو  جمهوری ریاست دفتر انفجار واقعه ، از جملهتاریخ بعد از پیروزی انقلاب اسلامی 

o شاخص تاریخ سیاسی اجتماعی ایران هایشخصیت 

o ها(ها، مراکز، وقایع و جریاناسلامی )آثار، چهره هنر انقلاب 

 

 88فتنه سال  -

o ۸۸ در فتنه هارویشو  هاوقایع، ریزش 

o  المللی ای بینرسانه -و فضای سیاسی ۸۸فتنه 

o  طلبان تا روشنفکری شبه دینی و...و همبستگی ضدانقلاب از سلطنت ۸۸فتنه 

o  ۸۸ فتنهشهدای مدافع حرم و مقابله با وتوی آرای مردم در 

 

 بیداری اسلامی و جهانی -

o  بیداری اسلامی در تاریخ معاصر 

o آرمان قدس و مبارزه با صهیونیسم جهانی 

o  یاسلام امتپیوندهای متقابل ایران و  

o و... ، عراق، یمنهای مقاومت در سوریه، نیجریه، کشمیر، نارداران، بحرینجنبش 

o غربدر نخبگانی  اجتماعی، فرهنگی و هایبحران 

o ها و تهدیدهای بیداری اسلامی در جهان اسلامفرصت 

 

 گفتمانینقد درون -

o هاهای دستگاهنقد منصفانه ناکارآمدی 

o های گوناگونهای عدالت اجتماعی در حوزهچالش 

o گریو اشرافی شناسی تکاثرجریان 

o های اقتصادی، اجتماعی و...نقد فرهنگ عمومی در عرصه 

o  مسئولاننقد فرهنگ مدیریتی و پاسخگویی 

 

 جنگ نرم -

o (فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...) های خودجوش مردمیحرکت 

o جامعه دینی و انقلابی ایران های فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسی، اقتصادیِها و ظرفیتداشته 

o های جمهوری اسلامی ایراندستاوردها و فرصت 

o تاریخ معاصر ایران های موفق مساجد انقلابی وشناسی و بررسی تجربهظرفیت 

o فضایجنگ روانی ستیزی،حیازدایی و حجاب تبلیغاتی، علیه انقلاب اسلامی )تحریم اقتصادی، تهاجم داخلی و خارجیهای توطئه ، 

 و...( مجازی

o نما با انقلاب اسلامی از شروع نهضت امام خمینی )ره( تاکنونمواجهه جریانات متحجر و مقدس 

o میک و فرهنگیزدگان در حوزه های آکادتلاش غربتحول در علوم انسانی و  دانشگاه،افزاری در حوزه و جنبش نرم 

 

 اقتصاد مقاومتی -

o الحسنه، وقف، تعاون و...(الگوهای سبک زندگی دینی در اقتصاد )قرض 

o های اقتصاد مقاومتی در ایران و جهانتجربه 

o اقتصاد  یصنعت فرهنگ و آینده 

o مقاومتیبنیان و اقتصاد های دانششرکت 

o )مصرف کالای داخلی )مباحث تاریخی، راهبردی و کاربردی 

o ایآوری هستهآثار، عناصر و مراکز پیشرو در پیشرفت پس از انقلاب، از جهاد سازندگی تا فن 

 

 های سینماییو پژوهش مقالهنقد، بخش ب( 

 هاقالب
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o  ات سینماییمقالنقدها و 

o سینمایی هاینامهو پایان هاپژوهش 

 

 موضوعات
o نقد و بررسی آثار جشنواره مردمی فیلم عمار 

o  در سینمای ایران و جهان عمار جشنوارهو رویکردهای نقد آثار همسو با فراخوان 

o شناسی جشنواره مردمی فیلم عماربررسی و آسیب 

o نقد و بررسی سینمای ایران از منظر بازنمایی موضوعات 

o  و تماشا در سینمای ایران تولیدنقد و بررسی سازمان 

o های جهانی در حوزه تولید، توزیع و مصرف آثار سینمایی و هنریتجربه 

o مباحث نظری پیرامون فرم، قالب و محتوا در سینما 

 

 پ( بخش رادیویی

 هاقالب

o های رادیویینمایش 

o های داستانی صوتیروایت 

o های صوتیکلیپ 

 

 موضوعات:
 موضوعات این بخش، مشابه موضوعات بخش فیلم است. 

 

 (مردمی)نهضت تولید محتوای  «ما فیلمِ»بخش ت( 
ازید فیلم بس های اطراف خودسوژهاز دوربین تصویربرداری یا تلفن همراه هر نوع توانید با . شما میکنندرقابت میمردمی های فیلم ،ر این بخشد

 .بگیریدسازی آسان کمک از جزوه آموزشی فیلم یدتوانجهت تولید یک اثر بهتر، می شرکت کنید. «ما فیلمِ»و در بخش 

 هاقالب
o کلیپ و نماهنگ 

o مستند 

o داستانی کوتاه 

 

 موضوعات
o شهید ما 

o مسجد ما 

o مدرسه ما 

o محله ما 

o نمازجمعه ما 

o ۵۰ آبان ما 

o اکران مردمی ما 

o )گوهرشاد ما )خاطرات کشف حجاب رضاخانی 

o  ما بازار 

o گلزار شهدای ما 

 

 تبلیغی اقلامآگهی بازرگانی و بخش ث( 

 هاقالب

o آگهی بازرگانی 
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o تبلیغاتی تیزر 

o اختصاصی آثار جشنواره( تبلیغاتی پوستر( 

 

 موضوعات
o  عمارمردمی فیلم جشنواره آثار ادوار 

o تولیدات و کالاهای فرهنگ عمومی 

o کالاهای فرهنگی و توزیع مراکز تولید 

o کالاهای تجاری 

 

 مردمی اکران
های مختلفی مثل سینما، مسجد، مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، خانه شهید، پارک، هیئت، پایگاه بسیج و... های جشنواره عمار در محلفیلم تاکنون

ز ا کند تاهای جشنواره در محیط خود هستند دعوت مییلمفمند به اکران دوره از کسانی که علاقه هفتمینبرای دبیرخانه عمار  اکران شده است.

 .ثبت نام کنند مردمیدر بخش اکران AmmarFest.ir طریق تارنمای

 

 
 جشنواره مردمی فیلم عمار هفتمیندبیرخانه 

 1519797141، کد پستی: ۹1آذر، پ  ۵۹خ ، نشانی: تهران

 19۵۸۸۵۸8۹۵۹تلفن: 

 ۰111۵۸1۵سامانه پیامکی: 

 AmmarFest.irسایت: وب

 @AmmarFest های اجتماعی:شبکه


