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 بسم اهلل الرحمن الرحیم 

 عمار فیلم مردمی جشنواره دهمینسیز فراخوان
  ی صحنه آوردن هنرمندانبه رو تالش کرد با  نیکشور بود، از ا یادر نظام رسانه یارسانه  یعدالتیعمار، حاصل ادراک ب لم یف یجشنواره مردم

  ی اباشد که در سپهر رسانه   یجمهور مردمان   یمایسانسور شده و س  ی هاحنجره   یدانند، صدایانسان م  یرشد و تعال  یبرا  یکه عالم هنر را فرصت

 .ابندیی نم  یدرخور  بیما، ضر  زامرو

دانست که کوبنده اسالم رفاه و تجمل،  ی و پاک م  بایرا ز  یگونه که از مرادش آموخته بود، هنر است که آن  یمرد دار بزرگ جشنواره عمار وام 

  ی زاده که همواره به شاگرد باشد. حاج نادر طالب   ییکایکلمه اسالم آمر  ک یدرد و در  یب  نیاسالم مرفه  ،یگ یسازش و فرومااسالم التقاط، اسالم  

کرد که با سالح هنر به جنگ جبهه   ینیشاگردان و مجاهد تیترب و ی اسالم ناب محمد جیکرد، عمرش را وقف تروی روح اهلل مباهات م مکتب

داند که در نبود علمدار، راه و  یبود و »عمار« رسالت خود م   یانقالب اسالم  ینادر طالب زاده علمدار جبهه فرهنگبروند. حاج    یاستکبار جهان

 رزمش را ادامه دهد. 

 :کندی اعالم م  لیذ  یهاعمار« را در بخش   لمیف  یجشنواره مردم  نیزدهمیجشنواره آغاز »س  رخانهیدب

   جوایز مردمی( الف
از  را  «  جوایز مردمی  »فراخوان  بخش  ،مردمهای واقعی  به زندگی و دغدغه   ییسینماتولیدات  سازی  عمار با هدف نزدیکمردمی فیلم  جشنواره  

ها از دید آن واقعی وجود دارد که اغلب    و ماجراهای  هادر بسیاری از شهرها و روستاهای کشورمان، سوژه   کرده است.آغاز    جشنواره  دوره نهم

  اند کرده مادی یا معنوی، سعی    هدایایو در نظر گرفتن    سوژه، با معرفی  هاسال   مانده است. مخاطبان جشنواره عمار در طی این  نپنها  فیلمسازان

  ، فصلی کند در رویدادهای دائمیتالش می جشنواره عماراز این رو  .کشورمان مطلع کنندنقاط مختلف  بدیع و جذاب هایفیلمسازان را از سوژه 

 های مردمی فراهم نماید. سفارش این    برای ضریب گرفتن و دیده شدنرا  فرصتی  

های مدنظر خود را  کند موضوعات و دغدغه دعوت می  (و افراد حقیقی  مؤسسات، های مردمیتشکل )  همه مخاطبانجشنواره از  در این دوره نیز  

ای مادی  اند هدیه از سینماگران بخواهند و به فیلمسازانی که بهترین اثر را در این موضوعات تولید کرده   ، در قالب فراخوان آثار   در حوزه تولید

 منتشر خواهد کرد.   های آتیهفته  فراخوان تفصیلی جوایز مردمی را در)نقدی و غیرنقدی( یا معنوی اختصاص دهند. دبیرخانه جشنواره،  

 ببینید.   اینجا  از قبل  دوره مردمی های  انفراخو نمونه 

 

 بخش رقابتی  ( ب 
 :هاقالب 

 ( سریال و  سینمایی و  وییئوید  بلند،نیمه  )کوتاه،  داستانی

 مستند 

 پویانمایی

 نماهنگ

 ( …و  اینترنتی تلویزیون  ،کلیپو  آیتم  گرافیک، موشن خبری،  گزارش  ، تلویزیونی  برنامه) تلویزیونی  تولیدات

 مستند(  نامه فیلم طرح ،پویانمایی و  سریال ، داستانی کامل  نامه  فیلم  یا سیناپس )طرح، نامهفیلم 

 

 : موضوعات

 توانند می   جامعه   نیاز   مورد   و   اصلی   ات موضوع  در   باشند   اسالمی   انقالب  مبانی   با  همسو  رویکرد    دارای   که   آثاری   همه

 .شوند می  پیشنهاد  جشنواره، محتوایی  هایاولویت  عنوان به ذیل  موضوعات  ولی کنند، شرکت  رقابتی  بخش  در

https://ammarfilm.ir/news/announcing-the-people/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%a7%db%8c%d8%b2-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85%db%8c-%d8%af%d9%87%d9%85%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%b4%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b1/
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   ینایرا  رویای

 الگوهای مطلوب و تمدنی پیشرفت در اجتماع، اقتصاد، سیاست و علم  .1

 بنیانهای دانشو شرکت  هاهای موفق پژوهشکدهالگونگاری تجربه  .2

   در پیشرفتهای جمعی  نقش رسانه  .3

 و...(   ی،پزشکیوتکنولوژ ینانو ب ،ییفضا  ،یا)هسته  های کالن و راهبردی در عرصه  شرفت یپ تیروا .4

   های موفق مدیریت جهادینمونه معرفی  .5

 ورزش کشور   یهای و قهرمان هات یموفق تیروا .6

 های نرم و فرهنگی آوری ی فنروایت پیشرفت در حوزه  .7

 گفتمانی  درون نقد

 عدالتی و فساد بی مردمی بهترین روش مبارزه با گری  و مطالبه نظارت  .1

 شفافیت ابزاری برای تحقق نظارت مردمی  .2

 هادستگاه  ناکارآمدی نقد   در  مسئله حل رویکرد  .3

 هاچالش  از عبور  برای ایرانی  جامعه  هایظرفیت .4

   گفتمانی  درون  نقد  جریان هایچالش .5

 ناکارآمدی  ایجاد نقش تعارض منافع در  .6

 های فرهنگی )صداوسیما، سازمان تبلیغات و...( در بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی نقش سازمان  .7

 ملی حافظه

 ها(جریان  و  وقایع   مراکز، ها،چهره  )آثار،   اسالمی انقالب اجتماعی-فرهنگی تاریخ .1

 و...(  خوانی  روضه  ممنوعیت رضاخانی، حجاب )کشف تاریخی مختلف  مقاطع   در  فرهنگی  مقاومت  بازنمایی .2

 جبهه(  پشت و  )جبهه  مقدس  دفاع سال هشت در  ایران  ملت  ایثارگری  و  مقاومت  یادآوری  .3

 اجتماع و  فرهنگ  سیاست، در گراغرب  جریان خواهیزیاده  و  سیاسی اشرافیت شناسیجریان .4

 جهان  و کای آمر ران، یا در  کایآمر اتیجنا .5

 ی اسالم جوامع  پسرفت در  استکبار و  استعمار نقش .6

 استعمار با یخیتار  تقابل  در  عامه فرهنگ نقش .7

  ۸۸ فتنه

 های استکباردهی تحریم در شکل  88نقش فتنه  .1

 و داخلی  های جهانیدر رسانه   88فتنه و تحریف سانسور  .2
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 88شناسی حضور اشرافیت در فتنه جریان .3

 88 فتنهای رسانه  و  فرهنگی-اجتماعیهای ریشه واکاوی  .4

 فین عمستض  جهانی نهضت

 بخشی قدس در مبارزات امت اسالمی تحوالت فلسطین و الهام  .1

 های مقاومت در جهان اسالم گیری جنبش نقش حاج قاسم سلیمانی در شکل  .2

 … های محور مقاومت در لبنان، عراق، سوریه، یمن ودستاوردها و چالش .3

 … و  ، قفقازآفریقا، اروپا، آمریکای التینغرب آسیا، های جدید در جبهه جهانی مستضعفین در رویش  .4

  ی المهندس و ابومهد  یمانیحاج قاسم سل هایشخصیت و مجاهدت  روایت .5

 ها و تهدیدهای پس از اشغالافغانستان؛ از جنایات آمریکا تا فرصت .6

 بر آینده امت اسالمی  حسینی تاثیرات اربعین .7

 های جهانی سرود »سالم فرمانده« روایت بازتاب  .8

    اقتصادی جنگ

 (… و تعاون وقف، الحسنه،)قرض اقتصاد در دینی زندگی سبک الگوهای .1

 اقتصادی  هایتحریم  اثرسازیبی  و  سازیاثرکم   در  پیشرو مراکز و عناصر .2

 اقتصاد  عرصه در   بومی موفق الگوهای .3

   اقتصادی جنگ  شرایط  در  جهانی و ایمنطقه  هایفرصت .4

 نقش ناکارآمدی ساختاری در ضعف اقتصادی  .5

 وضعیت اقتصادی نقش مردم در تحول   .6

 روایت قهرمانان جنگ اقتصادی .7

 رانی اقتصاد ا یهات یروستا و ظرف .8
 

 قهرمان ملت

 ران یا امروز  جامعه  در  یاس یس  و یاجتماع ،ی خانوادگ ی زندگ قهرمانان .1

  ، سیل  کرونا،  ویروس   با   مبارزه)  حوادث  امدادرسانی  در   گرفته   شکل  اجتماعی  تعاون  و  هاقهرمانی   روایت .2

 و...(  متروپل حادثه  زلزله،

 جمعی  برای رسیدن به منافع هایت داز محدو  و عبور  روایت امید و خودباوری .3
 

 نرم  جنگ

 معاصر ایران های موفق مساجد انقالبی در تاریخ شناسی و بررسی تجربه ظرفیت .1

 ، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و... ی فرهنگ های در حوزه  خودجوش مردمی به اختیار و  آتش  هایحرکت .2
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 نما با انقالب اسالمی از شروع نهضت امام خمینی )ره( تاکنون مواجهه جریانات متحجر و مقدس  .3

 گرا با آنغرب  انیجر یهاو چالش ی زن انقالب اسالم تیهو .4

 ی اسالم  یرانیخانواده ا الگویزیسته و  تجربه  .5

جامعه ایرانی در  استقبال و واکنش های جبهه فرهنگی و هنر انقالب در مواجهه با جنگ نرم )روایت ظرفیت .6

 سرود »سالم فرمانده« و...( 

زده در مواجهه با جنگ روسیه و اکراین و موارد  غرب و جریان غربدوگانه  ها و معیارهای  بازنمایی تعارض  .7

 مشابه

 (محتوا دیتول  یمردم نهضت) ما« لمِی»ف  بخش( ج
 یهاسوژه   از  همراه  تلفن  ای  ی ربرداریتصو  نیدورب  نوع   هر  با  توانند ی م   نوجوانان(  خصوص)به   مردم   عموم  بخش،   نیا  در

  جزوه  از  توانند ی م مندانعالقه  بهتر،  اثر  ک ی د یتول جهت  کنند.  شرکت  رقابت  در  و بسازند  لمیف  خود ی زندگ ط یمح

  فراخوان   ،بخش   این  در   جشنواره  دبیرخانه   .رند یبگ   کمک  (   نجایا  از   افتیدر)   منظور  نیا  به  شده  آماده   یآموزش 

 کرد.   خواهد  منتشر  را اختصاصی موضوعات  با تفصیلی

 

 ی مردم اکران( د
  شهید،  خانه   فرهنگسرا،  سینما،  دانشگاه،   مدرسه،   مسجد،  مثل   مختلفی   هایمحل   در   عمار  جشنواره  هایفیلم   تاکنون 

  و   مراکز  برای   مجازی  جمعی  اکران  برگزاری  امکان  همچنین  است.  شده  کران ا  …و   بسیج  پایگاه  هیئت،   پارک،

  هایفیلم   اکران  به   مند عالقه   که  کسانی  از   دوره  دهمینسیز   برای   جشنواره  دبیرخانه  است.  فراهم  فرهنگی  فعاالن

  مردمی  اکران  بخش  در   ،جشنواره  تارنمای  قطری  از   تا  کند می   دعوت   هستند   خود   مرتبط   مراکز  و  محافل  در  جشنواره

 .کنند  نامثبت

 

 ( قصه ماه
  دبیرخانه   کنند.می   پیگیری  فیلم«  به  تبدیل  قابل  ماجراهای  و  ها»سوژه   قالب  در  را  مردم   هایمسئله   فیلمسازان،

  به   و   کنند   ثبت   مردمی  هایسوژه   گنجینه   در   را  خود   هایسوژه   کند می   دعوت  مردم  عموم  از  جشنواره، 

  دهد. می   اختصاص   جوایزی   ادی پیشنه  هایسوژه   بهترین  به   جشنواره   دبیرخانه  . دهند   پیشنهاد  سینماگران

 نمایند. رجوع  جشنواره تارنمای  در  ما«  »قصه بخش به بیشتر جزییات برای  توانند  می  عالقمندان
 

 عمومی  مقررات

  دبیرخانه   به  آثار  اصل  ارسال  و    Fanoos.AmmarFilm.ir در  اثر   نام   ثبت  جشنواره،  در  شرکت  برای – ۱

 .است الزامی

 .باشند  کرده  شرکت جشنواره  پیشین هایدوره  در  نباید  نامی،ثبت   آثار – ۲

https://ammarfilm.ir/news/wp-content/uploads/2022/09/filmsazi-asan.pdf
http://fanoos.ammarfilm.ir/
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  تهیه   )نحوه  باشند. (۱۰8۰*۱۹۲۰  ابعاد  حداقل  ،  H.264)  فرمت   دارای   باید   دبیرخانه  به   ارسالی  هایفیلم  – ۳

 (  اینجا در  مذکور خروجی

 .است کننده نامثبت  عهده بر  جشنواره در  اثر  شرکت  جهت کنندهتهیه  از  تأییدیه اخذ  – ۴

  در  ۱۱۴۰ ماهبهمن  و  ماهدی  در هاآن  عمومی  اکران در  آثار، حفظ  به نسبت حساسیت با جشنواره دبیرخانه  – ۵

  اکران   امکان  دبیرخانه  نام،ثبت   فرم  در  فیلمساز  رضایت  اعالم  صورت  در  همچنین  .است  مختار  کشور  سراسر

 .داراست  سال طول در  را آثار  مردمی 

 است. شده  داده قرار  اثر نامثبت  فرم  اول  صفحه  در  کامل،  بصورت جشنواره  از بخش هر اختصاصی قوانین -7

 

 بندی زمان

   ۱۱۴۰ ماهآبان  ۲۰ تا ماه شهریور ۳۰ از  اثر: تحویل و  نامثبت

  در   منتخب   آثار   برخط   اکران  و   حضوری   صورت  ه ب   تهران  نیفلسط   نمایس   در   مسابقه   بخش   آثار   ی مرکز   اکران 

 ۱۱۴۰ ماهدی  :مجازی اکران  بسترهای

  ۱۱۴۰  آذر  از  (:مجازی  و   حضوری  بصورت  کشور  یروستاها  و  شهرها  همة  )در  منتخب  یهالم یف  یمردم  یهااکران 

 ۲۱۴۰ پاییز تا

 

 دبیرخانه  با ارتباط هایراه 

 ۱۴۱7۹7۳۶۵۱ پستی: کد   هنر، حسینیه ،۶۰ پالک آذر،   ۱۶ خیابان  کشاورز،  بلوار تهران، نشانی:

 ۰۲۱۴۲7۹۵۳۰۰ : دبیرخانه  تلفن

  AmmarFilm.ir :هارسانی  اطالع مرجع  و  جشنواره  تارنمای

  AmmarFest@ :اجتماعی هایشبکه

https://ammarfilm.ir/news/wp-content/uploads/2022/09/Help-Convert-H.264.pdf
AmmarFilm.ir

