به نام آنکه پروانه حیران اوست

فراخوان و آییننامة دوازدهمین جشنواره مستقل فیلم کوتاه دانشآموزیِ
جشنواره بینالمللی مستقل فیلم کوتاه دانشآموزی «بینش» در سال  1386با شعار «لذت دیده شدن» در
سطح مدارس آغاز به کار کرده است و هماینک تحت عنوان قدیمیترین جشنواره فیلم کوتاه دانشآموزی ،با بیش
از یک دهه تجربه و فعالیت مستمر ،افتخار دارد که هرساله میزبان دانشآموزان ایرانی سراسر دنیا و آثار سینماییشان باشد.
دکتر رضا بهزادیان ،دبیری جشنواره بینش را به عهده دارد و گروهی متشکل از افراد زیر ،مشاوران این جشنواره هستند:
حسن محمدی (مدیر دبیرستان علم سلیم)

پیمان شریعتی (بازیگر)

علیرضا کمالی (بازیگر)

سیاوش مفیدی (بازیگر)

رحمان حاصلی (کارگردان)

دانش اقباشاوی (کارگردان)

مهدی فرد قادری (کارگردان)

سارا نامجو (کارگردان)

افسانه زمانی (کارگردان)

سید امیرسجاد حسینی (کارگردان)

مرتضی آسمانی (کارگردان)

علیاکبر زینالعابدین (نویسنده)

مسعود فراستی (منتقد)

محمدتقی فهیم (منتقد)

سید جواد یوسفبیک (منتقد)

مجید سانکهن (منتقد)

افشین عزیزی (آهنگساز)

نسیم رفیعی (صداپیشه)

عظیم فالح (خوشنویس)

محسن پورهاجریان (متخصص جلوههای ویژه – تدوینگر)

همچنین ،شایان ذکر است که اجرای این رویداد ملّی ،هرساله به همّت دبیرخانه فنی جشنواره ،متشکل از افراد زیر ،به وقوع
میپیوندد:
مهندس احسان فؤادیان – مهندس امیررضا احمدی – مهندس محسن محمدی – مهندس سینا برزویی – مهندس علی
فرمهینی – مهندس ارسالن آزادخواه – مهندس حامد فراهانی – مهندس احمد هادیزاده – مهندس مهدی مالعبداللهی –
علی بهزادیان – حسین افشارزاده – حسن جانفدا – رامین تفرشی – محمد حقیقتبیان – محمدمهدی ربیعی – سروش
برون – میثاق کریمی – علیرضا کیانچهر – ارشیا قاسمی – علی روزبهانی
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اهداف جشنواره
 تبلور ایده و خالقیت
 توجه به هنر هفتم به عنوان جذابترین ،پرمخاطبترین و تأثیرگذارترین هنر
 شناسایی و کشف استعداد
 اهمیت دادن به حوزه سواد رسانهای
 تربیت افراد متخصص و متعهد
 کسب مهارت و تجربه
 حضور حداکثری دانشآموزان در یک رقابت جذاب ملی
 ترغیب به کار گروهی در راستای تقویت بنیان خانواده
 امیدآفرینی و تربیت هنرمندان مفید

مقررات و شرایط فنی آثار ارسالی به جشنواره
 دانشآموزان تمامی مقاطع تحصیلی میتوانند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.
 حداکثر زمان برای آثار( 5 ،پنج) دقیقه میباشد.
 موضوع فیلمها آزاد است ،اما دبیرخانه جشنواره ،موضوعات زیر را پیشنهاد میدهد:
خانه و خانواده

سبک زندگی

مدرسه ،خانه دوم

احسان و نیکوکاری

ایثار

انسان امروز

فضای مجازی

حقوق شهروندی

ورزش و جوانان

امید و شادابی

 جشنواره در سه بخش مجزای داستانی ،مستند و انیمیشن برگزار میشود که شرکت در هر سه بخش (حتی بطور
همزمان) برای دانشآموزان آزاد است.
 بسته ارسالی دانش آموزان به دبیرخانه باید شامل موارد زیر باشد:
الف) فایل فیلم (فیلمها) بر روی لوح فشرده ( CDیا  )DVDبا فرمتهای رایج ویدیویی
ب) پوستر فیلم (فیلمها) در قطع عمودی و در ابعاد A3
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ج) فرم تکمیلشده شناسنامه اثر ،شاملِ
نام و نام خانوادگی همه عوامل

کد ملی کارگردان

نام مدرسه محل تحصیل

نام شهر و استان

مقطع تحصیلی

آدرس دقیق پستی

شماره تلفن ثابت و همراه
 تنها آثاری قابل پذیرش هستند که به دورههای پیشین این جشنواره ارسال نشده باشند.
 فیلمهای منتخب از نگاه داوران در اختتامیه جشنواره به نمایش درمیآیند.
 به تمامی آثار ارسالی ،گواهینامه اهدا خواهد شد.
 آثار ارسالی به دبیرخانه جشنواره ،عودت داده نمیشوند.
 در آیین اختتامیه جشنواره ،برگزیدگان بخشهای زیر معرفی شده ،از ایشان تقدیر به عمل خواهد آمد:
بهترین فیلم از نگاه هیئت داوران

بهترین فیلم از نگاه دانشآموزان

بهترین فیلم از نگاه تماشاگران

بهترین بازیگر مرد و زن (دانشآموز)

بهترین بازیگر مرد و زن (بزرگسال)

بهترین کارگردانی

بهترین فیلمنامه

بهترین تدوین

بهترین صدا  /موسیقی

بهترین پوستر

بهترین ایده

بهترین خانواده

راههای ارتباط با جشنواره
 وبسایت:

www.bineshfestival.ir

 کانال آپارات:

www.aparat.com/bineshfestival

 کانال تلگرام:

@bineshfestival

 صفحه اینستاگرام:

Filmkoutah_binesh

 شماره پیامک:

0919444633

 آدرس دبیرخانه:

تهران  -بزرگراه رسالت  -ضلع جنوب غربی پل سید خندان  -تقاطع خیابان
سهروردی شمالی و خیابان برازنده  -پـالک  - 12دبیرخانه جشنواره بینش

 کد پستی:
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1555734853

