
 

 
 

 

 

 

 
 باسمه تعالی

 هازمان
 49آبان  52شهریور تا  52 از مهلت ثبت آثار در تارنمای جشنواره:

 49آبان  03 به دبیرخانه جشنواره: آثارآخرین مهلت تحویل 

 تهران و نقاط مختلف کشوردر  49دی ماه  :برگزاری جشنواره

 

 قوانین ثبت نام
)نحوه  باشند.  DVDقالب در  (862*0523،  حداقل ابعاد H.264 ) سالی به جشنواره باید دارای فرمتی ارهافیلم -

 ببینید( اینجاتوانید در تهیه خروجی مذکور را می

. تاس و دریافت کد به ازای هر اثر الزامی AmmarFilm.ir در نام ثبت فرم تکمیل ،برای شرکت در جشنواره -

 دبیرخانه ارسال نماید. نشانیرا به همراه اثر به  ثبت نام کدکننده موظف است کتشر
 مسئولیتی در قبال پذیرش آثار ندارد. ، دبیرخانه هیچآخرین مهلت دریافت اثرپس از  -
در قبال این  مسئولیتی است و جشنواره نام کنندهثبت در جشنواره بر عهدهاثر کننده جهت شرکت ییدیه از تهیهأاخذ ت -

 امر ندارد.

 

 موضوعات
 تاریخ معاصر ایران -

o  غربتاریخچه معاهدات و مذاکرات ایران و 
o ها و حوادث مهم اجتماعی سیاسی از مشروطه تا انقالب اسالمیجریان 
o شاخص تاریخ سیاسی اجتماعی ایران هایشخصیت 
o  انقالب اسالمی خرداد تا وقوع 02نهضت امام خمینی از 

o  انقالب اسالمییروزی بعد از پتاریخ 

o ها(ها، مراکز، وقایع و جریانهنر انقالب اسالمی )آثار، چهره 

o کید بر پشت جبههأبا ت دفاع مقدس 

o  شمسی( 0053 انتهای تا 0009سال ابتدای کشف حجاب رضاخانی )از در مقابل هفت سال دفاع مقدس 
  

 88فتنه سال  -
o هاها و رویشوقایع، ریزش 

o  المللی ای بینرسانه -و فضای سیاسی 22فتنه 
o  شورش اشرافیت بر جمهوریت 

o  طلبان تا روشنفکری شبه دینی ونتو همبستگی ضدانقالب از سلط 22فتنه... 
 

 و جهانی بیداری اسالمی -
o  تاریخ معاصر بیداری اسالمی در 
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o و مبارزه با صهیونیسم جهانی آرمان قدس 
o یاسالم امت وایران  متقابل پیوندهای 
o غربدر  نخبگانی ، فرهنگی واجتماعی هایبحران 

 

 گفتمانینقد درون -

o  هادستگاه هایناکارآمدیمنصفانه نقد 
o اجتماعی هایالت و تبعیضمعض کنکاش مصلحانه 
o های گوناگوندر حوزه عدالت اجتماعیهای چالش 
o  های اقتصادی، اجتماعی و...در عرصه فرهنگ عمومینقد 
o نقد فرهنگ مدیریتی و پاسخگویی مسئوالن 

o و فرهنگ عمومی سینما ،یریت فرهنگی در حوزه هنر، رسانهدنقد م 

o و زمین خواری (اینجاگزارش مجلس شورای اسالمی در ) موضوعات خودروسازی  

o شناسی نقد و تبیین نقد سازنده در برابر نقد مخربآسیب 

 

 جنگ نرم -
o تحریف امام و خط امام 

o (های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و...حرکت)شامل  های خودجوش مردمیحرکت 

o جامعه دینی و انقالبی ایران ، اقتصادی  های فرهنگی، اجتماعی، علمی، سیاسیا و ظرفیتهداشته 

o های جمهوری اسالمی ایرانستاوردها و فرصتد 
o (تبلیغاتی، جنگ روانی، و های نوین استکبار علیه انقالب اسالمی )تحریم اقتصادی، تهاجموطئهت... 

o انقالب و نظاماسالم، ای تبلیغاتی داخلی علیه های رسانهچالش 
o های آکادمیک و های غرب زدگان در حوزهو تالش افزاری در حوزه و دانشگاه، تحول در علوم انسانیجنبش نرم

 فرهنگی

o با انقالب اسالمی از شروع نهضت امام خمینی )ره( تاکنوننما و مقدس تحجرم اتمواجهه جریان 
 

 اقتصاد مقاومتی -
o های اقتصادی غربینقد سیستم 

o الحسنه، وقف، تعاون و...(گوهای سبک زندگی دینی در اقتصاد )قرضال 

o  های غرب علیه ایرانتحریممواجهه با 
o انضباط اقتصادی و مبارزه با اسرافاصالح الگوی مصرف ، 
o و حمایت از تولید همت مضاعف، کار مضاعف 

o  ای رهبریهشت مادهفساد اقتصادی و فرمان 

 

 ایران و آمریکا :1 ویژه موضوع -

o 0005مرداد  52دتای کو 

o در رژیم پهلوی کاپیتوالسیون 

o آمریکایی در ایران هزار مستشار پنجاه 

o  آذر و کشتار دانشجویان دانشگاه تهران 06واقعه 

o واقعه طبس 

o ایرانبر  مالی، بانکی، دارویی و...های تحمیل تحریم 

o از بدو انقالب اسالمی تاکنونتروریستی  هایو گروهک هاحمایت از سازمان 

o ه انفجار دفتر ریاست جمهوریواقع 

o حمایت از رژیم صدام در دوران جنگ تحمیلی 
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o  و حمله به ناوهای سهند و سبالن و سکوی نفتی سلمان 68در سال  ایران هواپیمای مسافربریحمله به 

o  22آمریکا و فتنه سال 

o سینمای ضد ایرانی هالیوود 

o تسخیر النه جاسوسی 

o ...و 

 

 : حادثه هفتم تیر2ویژه  موضوع -

o شهید حادثه هفت تیر 85ها و عرفی چهرهم 

o  انقالب اسالمیمسیر تیر در  8تاثیر واقعه 
o المللیمعرفی شخصیت شهید بهشتی به فضای داخلی و بین 

 

 ها بخش
 

 فیلمبخش الف( 
o  کوتاه و بلند(داستانی( 
o )مستند )کوتاه و بلند 
o انیمیشن 
o و نماهنگ کلیپ 
o زارش، برنامه خبری و...(، گلویزیونی )مستند، برنامه ترکیبیبرنامه ت 
o های مجموعهتولیدات و ، های جشنواره عمارفیلمتبلیغاتی گهی آو  ، آنونس)تیزر آگهی بازرگانی و تیزر تبلیغاتی

 (محصوالت تجاریهای بازرگانی سالم برای آگهی و کاالهای فرهنگ عمومی تولیدی
o نامهفیلم 

 

 بخش لوح نگار، نقد و پژوهش های سینماییب( 
o ی سینماییهاو پژوهش نقد، لهمقا 

o ( لوح نگارPowerPoint ،Prezi ...و) 

 

 گرافیکبخش ج( 
o پوستر 
o تصویرسازی 

o اینفوگرافی 

o تایپوگرافی 
o های شرکت کرده در جشنواره عمار(پوستر فیلم )پوستر فیلم 
o های اجتماعیتصاویر ویژه شبکه 

 

 ایهای رایانهبخش بازید( 
 گردد.یک فراخوان مجزا اعالم میمتعاقبًا در قالب  این بخش، جزئیات

 

 بخش فیلم ماه( 
های از سوژهیا تلفن همراه  تصویربرداریدوربین  با توانیدشما می. کنندرقابت می و مردمیهای مبتدی فیلم ،در این بخش
 شرکت کنید. "فیلم ما"و در بخش  فیلم بسازید اطراف خود

 



 

 :بخش فیلم ماموضوعات 
گوهرشاد ما )خاطرات کشف حجاب ، آبان ما، اکران مردمی ما 00ما، محله ما، نمازجمعه ما،  شهید ما، مسجد ما، مدرسه

 ما ایانرژی هسته ،رضاخانی(

 
 

 

 کنندهثبت نام اکران
هید، پارک، های مختلفی مثل سینما، مسجد، مدرسه، دانشگاه، فرهنگسرا، خانه شهای جشنواره عمار در محلفیلم تاکنون

های زمان فیلممند به اکران همدوره از کسانی که عالقه ششمینبرای دبیرخانه عمار  ... اکران شده است.ج وهیئت، پایگاه بسی

 /.ثبت نام کنند مردمیدر بخش اکران AmmarFilm.ir  تارنمایاز طریق  اکند تجشنواره در محیط خود هستند دعوت می

 پایان


