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 بسمه تعالی

 دستورالعمل ششمین دوره جشنواره ملی فانوس

و  یآثار هنر داتیتول ژهیفانوس و یهنر یدوره جشنواره مل نیششم سازمان هنری و امورسینمایی دفاع مقدس در نظر دارد

با برگزاری این جشنواره در دو مرحله استانی و کشوری ضمن ارتقاء کمی و کیفی تولیدات هنری و  سراسر کشور یینمایس

 سینمایی به کشف استعدادهای بومی بویژه هنرمندان جوان ، متعهد و انقالبی و ایجاد رقابت و انگیزه در بین آنان بپردازد.

 

 :  موضوعات جشنواره

 حضرت امام خمینی )ره( در دفاع مقدس ؛ رهبری الهی، هدایت و فرماندهی دفاع مقدسـ نقش بنیانگذارکبیر انقالب اسالمی 

 در دفاع مقدس  اقشار مختلف مردم، بسیج و زنانـ نقش 

  وطنحرم و مدافعان  ،معظم شهدا هایخانواده ،ثارگرانیا و رزمندگان جانبازان و آزادگان دان،یشهـ 

 

 بخش های هنری جشنواره: 

 شاخه ها بخش ها ردیف

 نامه شینما ی  ،  متنابانیتئاتر خ ،ای صحنه تئاتر  یشینما یهنرها 1

 سازی، خوشنویسی مجسمه ،پوستر یطراحنقاشی دستی،  ،تالیجیدی نقاش عکس،  یتجسم یهنرها 2

 فیلم و سریال  3
 ،بلند و کوتاه مستند شن،یمیبلند و کوتاه، تله تئاتر، انی داستان لمیف ،یداستان الیسر 

 نماهنگ

 ی و همخوانی آموز سرود دانش ، کالمو  بی   باکالمی  قیموس  و سرود یقیموس 4

 پادکست  ،ییویراد شینما  ییویراد  5

 عکس، نقاشی دستی، خوشنویسی، متن نمایشنامه مردمی 6

  

 :شرکت در جشنواره طیشرامقررات و 

 31/5/1401حداکثر تا تاریخ ـ ادارات فرهنگی استان ها ذیل کمیته فرهنگی هنری شورای هماهنگی حفظ آثار دفاع مقدس، 

نسبت به اجرای جشنواره استانی و مراسم اختتامیه آن اقدام و آثار برتر استانی را به دبیرخانه دائمی جشنواره کشوری معرفی 

 نمایند.

استان ها برای شرکت درمرحله کشوری جشنواره، بایدآثار هنری برتر  ارزشهای دفاع مقدس حفظ آثار و نشر ـ ادارات کل

در سایت جشنواره ملی فانوس ثبت نام و فایل آثار هنری ثبت نام شده را به همراه  15/6/1401جشنواره استانی را حداکثر تا 

 یند.فرم ثبت نام دارای کد رهگیری به دبیرخانه دائمی جشنواره ارسال نما

 

 :هنری فانوسجشنواره  استانی رخانهیدبآدرس  

  –اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس گلستان  –تپه نورالشهدا  –بلوار ناهارخوران  –گرگان  .1

01732555014 

 –اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان گلستان  –جنب تاالر فخرالدین اسعد گرگانی  –گرگان  .2

01732236341 

 ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی –شهرستان های تابعه استان گلستان  .3

 جهت دریافت آثار از طریق فضای مجازی )واتساپ( 09111704003شماره تماس:  .4

 ارسال آثار مرحله استانی و کشوری جشنواره: ضوابط
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 ییویراد آثار 

  3با فرمت  یصوت لینسخه ضبط شده در قالب فاMP  

 فیلم و سریال  آثار   

 4ها با کیفیت تصویری فیلم MPEG   

   ، 4 با کیفیت تصویرینماهنگ ها MPEG 

 آثار هنرهای نمایشی 

 4 تیفیبا ک یشیآثار نما هایلمیف MPEG   

  لیبه صورت فاها  نامهشینما متن PDF  4 در قطع سطر 21در قالب A  با فونت zar14 زی، سا 

 آثار هنرهای تجسمی  

 باال تیفکی با عکس Dpi300  و در فرمتJPG   شیرایهرگونه وبدون 

  حداقل عرض کمتر از   دستینقاشیcm 20  نباشد آثار باید با کیفیتDpi300  و با پسوندjpg  و در مودRGB   و حجم

 مگابیت باشد. 4و حداکثر  1فایل ارسالی باید حداقل 

   حداقل عرض کمتر از  نقاشی دیجیتالcm 20  نباشد آثار باید با کیفیتDpi300  و با پسوندjpg  و در مودRGB   و

 مگابیت باشد. 4و حداکثر  1حجم فایل ارسالی باید حداقل 

  عکس  2عکس از زوایا و منظرهای مختلف اثر ،  3عکس با کیفیت از اثر هنری به این ترتیب ،  8مجسمه سازی  ارسال

 عکس از دیتیل و نمای بسته ( برای روئیت جزئیات اثر  3از دورنمای مجسمه و 

 
  آثار موسیقی و سرود 

 3با فرمت  یصوت لینسخه ضبط شده در قالب فاMP  

 

 اره :مرحله کشوری جشنو

حفظ آثار و نشر استان ها به میزبانی اداره کل کل  اتادارـ مرحله کشوری ششمین جشنواره ملی فانوس ویژه تولیدات هنری 

برگزار می گردد. کلیه آثار برتر راه یافته به مرحله کشوری که در  1401استان اصفهان در آبان ماه سال دفاع مقدس  هایارزش

ار به دبیرخانه دائمی جشنواره رسیده باشد در زمان تعیین شده داوری و درآئین اختتامیه از سایت جشنواره ثبت نام و آث

 هنرمندان برگزیده تقدیر خواهد شد.

 ـ در مرحله کشوری برای تمامی آثار پذیرفته شده در بخش مسابقه، گواهی شرکت در جشنواره صادر می شود.

 

 ملی فانوس معرفی استان های برتر در ششمین دوره جشنواره

های ـ سازمان هنری و امور سینمایی دفاع مقدس درآئین اختتامیه جشنواره ملی فانوس ادارات کل حفظ آثار و نشر ارزش

برگزاری شایسته  کمیت و کیفیت میزان حضور در جشنواره استانی و کشوری و  دفاع مقدس استان هایی که با توجه به

 تر شناخته شوند معرفی و از آنان تقدیر بعمل خواهد آورد.   به عنوان اداره کل برجشنواره استانی 

 


