
 نوجوانان کشور یسازلمیف ادیالمپ نیفراخوان پنجم
 تیخالق ییموجود، شکوفا یاستعدادها یبا هدف کشف و معرف «رانینوجوانان ا یلمسازیف ادیالمپ»پنجمین 

 یلمسازیف یهاو مهارت یینمایس نشیب یکمک به ارتقا ،یو اجتماع یو رشد فرد یبارور ینوجوانان به سو

 یسازنهیدوستانه نوجوانان مستعد و زمانسان یهالمیف دیاز تول تیحما یمناسب برا طیشرا نیتأمنوجوانان، 

 کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد. ینماینو در حوزه س یپرورش نسل یبرا

 

 :یلمسازیف ادیشرکت در المپ طیشرا

 یسازلمیف ادیالمپ نیپنجمدر  توانندیم( ۲۱۳۳ تا مهر ۲۱۳۱ مهر نامتولد یعنیساله ) ۲۱تا  ۲۱ نوجوانان

  .شرکت کنند

 

 ادیالمپ یاصل یهابخش

 دهیبخش ا( الف

شده  فیتعرآن  یو کشمکش اصل یاصل تیاست که شخص لمنامهیف هیطرح اول اد،یالمپ نیدر ا «دهیا»از  منظور

 تیواقع ،یسروب ،یداستان لمیف یمناسب برا دهیا کیبه مثابه  تواندیباشد و م انیو پا انهیآغاز، م یباشد و دارا

 مستند نوشته شده باشد. ای یمجاز

 

 .)طرح( ارائه دهد دهیا ۱حداکثر  تواندیکننده مشرکت هر

 لی)تبد یهاکارگاهدر  دینظر اسات ریو ز افتهیراه  ادیانتخاب به المپ اتیبعد از انتخاب توسط ه شدهرفتهیپذ دهیا

 .شودیم لیکوتاه تبد لمنامهی( به فلمنامهیبه ف دهیا

 .ردشرکت خواهند ک «لمنامهیفبه  دهیا لیتبد» یهادر کارگاه ادیالمپ یبه بخش اصل افتهیراه  یهادهیصاحبان ا

 تیبا حما شوندیم رفتهیقرار گرفته و پذ یمورد داور لمنامهیبه ف دهیا لیتبد یهاکه در کارگاه ییهاطرح

 .رسندیم دیکننده به مرحله تولمشارکت یهاسازمان ریو سا ادیالمپ رخانهیدب

 

 لمیبخش ف( ب

 نیدر پنجم توانندیمشده باشند،  دیتول ۷۱که بعد از سال  قهیدق ۵با زمان حداکثر  ییهالمیبخش ف نیدر ا

 شرکت داده شوند. ادیالمپ

 .استاپ موشن باشند ای ییانمایمستند، پو ،یدر قالب داستان توانندیم هالمیف

 .شده باشند دیتلفن همراه تول ای یمعمول نیتوسط دورب توانندیساخته شده م یهالمیف

 شیاصفهان به نماکودکان و نوجوانان  یهالمیف یالمللنیدر جشنواره ب اد،یالمپ نیدر ا دهیبرگز یهالمیف

 .درخواهند آمد

 .اهدا خواهد شد ادیمدال المپ ادیدر المپ دهیبرگز یهالمیبه ف

واهند برخوردار خآن  یاینوجوانان درآمده و از مزا یسازلمیف یباشگاه استعدادها تیبخش به عضو نیا دگانیبرگز

 شد.



 :ادیالمپ نیپنجم یهالمیو ف هادهیا موضوع

 :باشد ریاز موضوعات ز یکیبر  یمبتن تواندیم ،دهینگارش ا ای لمیف ساخت

 من مادربزرگ –پدربزرگ  یهاقصه

 من یگذشته برا کسالیکرونا در  یهاها و چالشفرصت

 خانوادهام، شهرم، کشورم  ندهیمن در مورد آ یآرزو

 

 یپاندم طیشرا اد،یالمپ یکه در زمان برگزار یکرونا در صورت یکرونا، و طبق مصوبات ستاد مل طیتوجه به شرا با

و  «هدیا»بخش  دگانیگردد، از برگز نیکنندگان تضمو کنترل شده باشد و سالمت جامعه و شرکت تیریمد

اردو،  نیا انیدر پا .ابندیاصفهان حضور  ردر شه اد،یروزه المپ ۵ یآموزش یدعوت خواهد شد تا در اردو «لمیف»

در صورت عدم امکان  شداعطا خواهد  ادیمدال المپ دگانیو به برگز شوندیم یداور افتهیراه یهالمیو ف هادهیا

 صورت برخط برگزار خواهد شد.ب( ۲۱۷۷)سال مانند دوره قبل اد،یالمپ یدوره آموزش ،یحضور یبرگزار

 

 :نام و ارسال آثارثبت نحوه

  دیکن لیتکمنام را / مراجعه و فرم ثبتhttps://yfo.icff.ir ینام به نشانثبت یبرا

 دیو ارسال کن یبارگذار تینام داده و در سا رییاثر خود را به نام خود تغ لیفا

نام که نام اثر و کد ثبت ،یکرده و نام و نام خانوادگ یکپ DVD یاثر را رو دیندار ینترنتیاگر امکان ارسال ا

 .دکننارسال  ریز یبه نشان ادیالمپ رخانهینوشته و آنرا به دب DVD یبه شما اعالم کرده را رو تیسا

DVD باشد. دهیرس رخانهیاز اتمام مهلت اعالم شده به دب شیپ ستیبایم 

 

 :شمارگاه

 ۲۰۱۱خرداد  ۱۲دوشنبه  :نامشروع ثبت -

 ۲۰۱۱ مرداد ۲۱نام و ارسال آثار: چهارشنبه مهلت ثبت -

 ۲۰۱۱ مهر ۶شنبه سه :افتگانیاعالم راه خیتار -

 ۲۰۱۱مهرماه  ۱۲تا  ۲۶: یبرگزار خیتار -

 

 نوجوانان: یلمسازیف ادیالمپ نیپنجم رخانهیدب ینشان

طبقه  ،یفاراب یینمایس ادیبن ۱، ساختمان شماره ۲۰کامران صالح، پالک  دیکوچه شه ر،یت یس ابانیخ تهران،

 ۲۲۱۵۶۲۶۷۲۲: یکد پست اد،یاول، دفتر المپ

 ۱۶۲-۹۹۸۱۰۷۶۶و  ۱۶۲-۹۹۸۲۶۷۶۶: تلفن

 yfo@icff.ir :کیالکترون پست

 https://yfo.icff.irنام: ثبت تیسا

 @olymp.film.fe: ادیالمپ نستاگرامیا


