
 

  

 

 



 

 

؛جشنواره باشد( )زمان تولید باید قبل از بسته شدن  فیلم ها با هر زمان تولید میتوانند در جشنواره شرکت کنند  1 

گذارند؛ یکه به اهداف جشنواره احترام م ییها لمیف  2 

کند؛  یانتخاب و دعوت م شوند،یارائه م ی را که در انتخاب رسم یی ها لمیجشنواره نورجس ف  3 

خارج کرد؛ یبرگزار ن یتوان آن را از برنامه جشنواره در حینم لمیپس از انتخاب ف  4 

انگلیسی ارائه شوند. منظور از زبان اصلی، زبان کشوری است که فیلم در آنجا ساخته   فارسی یا زیرنویسفیلم ها به زبان اصلی با 

؛ ( انگلیسی نیازی به زیرنویس ندارند فارسی یا فیلم های با زبان)  شده و به نمایش درآمده است.   
5 

؛جشنواره ارسال کند یتعداد اثر را به دبیرخانهمحدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد و هر کارگردان میتواند هر   6 

 غاتیدر همه تبل جشنواره نورجس را یکنند که آرم انتخاب رسم یموافقت م  شوندیانتخاب م یکه به عنوان انتخاب رسم ییها لمیف

به شرح مندرج در   زیجوا  قیکنند که از متن دق یتوافق م  لمیف عیتوز یو شرکت ها زیبرندگان جوا ن،یخود استفاده کنند. عالوه بر ا

در  آن. همچنین جشنواره می تواند از فیلم، تریلر، پوستر و دیگر متعلقات جشنواره و آرم برندگان استفاده کنند ی دستورالعمل ها

؛بخش های مختلف جشنواره اعم از اختتامیه، تبلیغات و غیره استفاده نماید  

7 

؛دشرکت کنن  توانندیمسراسر دنیا  لمسازانیفکوتاه، فیلم در بخش   8 

که   ندیآپلود نما نف سی اِبلیو اِدَ یاست هوم  ، فِیویفر لمیف  های تی را در سا ازیمورد ن ریمدارک و تصاو  هیکل دیشرکت کنندگان با

 لم یو عکس آهنگساز ف یاصل گرانیعکس باز نگر،ی عکس تدو س،ینو لمنامهیعکس کارگردان، عکس ف لم،یپوستر ف لم،یف لریشامل تر

باشد؛ یم  

9 

جشنواره به دور خواهد ماند و   ی ها ی از اطالع رسان نصورتیا ریدر غ  ، و در دسترس اعالم کند یواقع  لیمیا دیهر شرکت کننده با

قبول نخواهد کرد؛  نهی زم نیدر ا یت یمسئول چ یجشنواره ه  
10 

باشد؛ ی م ، انیمیشن و موزیک ویدیو مستند، یداستانبخش  4شامل  کوتاه لمیبخش ف  11 

می   موزیک ویدیو  4انیمیشن و  6،  مستند لمیف 5، یداستان لمیف  02ل ــ که شام است؛ لمیف 35 کوتاه  لمـیف ی ـداد انتخاب رسمــتع

؛ باشد  
12 

از انتخاب است. عدم   شیپ طیو احترام به شرا جشنواره مقرراتقوانین و  هیکل به معنی پذیرششرکت در جشنواره نورجس 

؛در مرحله اول خواهد شد لمیباعث حذف شدن ف ذکر شده از موارد  ک یهر  تیرعا  
13 

شرکت کنندگان باید قابلیت دانلود را فعال کنند و یا به درخواست دانلود پاسخ مثبت دهند. در غیر اینصورت فیلم آنها داوری  

 نخواهد شد؛
14 

.تماس گرفته خواهد شداز طریق ایمیل شما انتخاب شود: با شما  لمیاگر ف  15 

 

 

 

 



 

 

  ی را م قهیدق 30تا  1 نیب ، انیمیشن و موزیک ویدیو مستند  ،داستانی یها لمیجشنواره نورجس ف

رد؛یپذ  
 1 مدت زمان فیلم

رد؛یپذ یرا م جشنواره نورجس انواع سبک ها   2 سبک فیلم 

 ؛ MP4فرمت فیلم =  •

 3 الزامات قالب فیلم 
در   تیمگابا  2باال با حداقل  تیب زانیو در صورت امکان م H264شده  هیتوص ی کدک ها •

 ؛رفشردهیو غ هیثان

 .NTSC HD material of 1920x1080px شن یرزول  ای ریوضوح تصو  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

گواهینامه و انتخاب رسمی دوره بعدی جشنواره در  

؛اثر جدید با همراه کارگردان صورت شرکت کردن  
؛داستانی کوتاه بهترین فیلم   1 

؛گواهینامه  2 بهترین کارگردان؛ 

؛گواهینامه ؛)داستانی یا مستند(  بهترین فیلمنامه   3 

؛گواهینامه ؛تدوینگربهترین    4 

؛گواهینامه ؛زنبهترین بازیگر    5 

؛گواهینامه ؛ مردبهترین بازیگر    6 

؛گواهینامه مستند؛ کوتاه بهترین فیلم    7 

؛گواهینامه  8 بهترین انیمیشن؛  

؛گواهینامه  9 بهترین موزیک ویدیو؛  

؛گواهینامه ؛( انیمیشنیا  مستند ،)داستانی بهترین موسیقی   10 

؛گواهینامه ؛ ( کوتاه داستانیدیپلم افتخار )فیلم    11 

؛گواهینامه  12 دیپلم افتخار )کارگردان(؛  

؛گواهینامه ؛ (بازیگر زندیپلم افتخار )    13 

؛گواهینامه ؛ ( بازیگر مرددیپلم افتخار )    14 

؛( دمستنکوتاه دیپلم افتخار )فیلم  گواهینامه؛  15 

؛گواهینامه ؛ ( انیمیشن کوتاهدیپلم افتخار )    16 

. ( موزیک ویدیودیپلم افتخار )  گواهینامه.  17 

 

 

 


