اداره كل آموزشهاي شهروندي
فراخوان هنري

» سكانس  ٥٩ثانيه«
پويش فيلم كوتاه با رويكرد آموزشهاي شهروندي
)پويش مردمي طهران تا تهران(

با توجه به اهميت و ضرورت انتقال آموزهها و مهارتهاي زندگي شهري به شهروندان و مصونسازي افراد
جامعه در برابر آسيبها و پيامدها ،شدت و عمق تغييرات در ابعاد مختلف و سبك زندگي در كﻼنشهر تهران
ظرفيت بي دليل توليدات فرهنگي -هنري رسانه و فضاي مجازي به عنوان يكي از موثرترين و كارآمدترين
ابزار آموزشي دنياي مدرن ،ميتواند به عنوان پل ارتباطي مردم با مديريت شهري به توسعه فرهنگ
شهروندي و تبديل شهرنشين به شهروند مسئوليتپذير ،كمك شاياني نمايد.
اداره كل آموزشهاي شهروندي معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران در راستاي مأموريتهاي
خود نسبت به ارتقاء سطح آموزهها ،فرهنگ و تأكيد بر بازيابي هويتهاي شهروندي با ايجاد حس تعلق به
حضور اجتماعي شهروندان در قالب نگاهي حمايتي از ايدهها و توانمنديهاي دانش آموزي ،دانشجويي و
عموم شهروندان فراخوان توليد و ساخت فيلم با محوريت آداب و مراتب شهروندي را به شرح زير اعﻼم
مينمايد .از عموم شهروندان شهر تهران دعوت ميشود تا آثار خود را جهت شركت در اين كارزار به اداره كل
آموزشهاي شهروندي اين معاونت ارسال نمايند.
١

 هدف اصلي اين فراخوان ،ايجاد زمينه حضور شهروندان شهر تهران به منظور فراهم نمودن امكان
مشاركت آنان در ارتقاء سطح آموزههاي شهروندي ميباشد.
 افراد ميتوانند در اين فراخوان به صورت فردي و يا به منظور تقويت روحيه مشاركت و تمرين كار گروهي
و انتقال تجربيات به صورت گروهي اقدام به طراحي و توليد آثار خود نمايند.

اهداف پويش

 برجستهسازي موضوعات و آموزههاي داراي اولويت براي مديريت شهري در افكار عمومي جريانسازي فرهنگي -آموزشي هدفمند و مديريت شده در جهت آموزش حقوق و تكاليف شهرونديمرتبط با حوزهي مديريت شهري

محورهاي پويش

 ارتقاي آگاهي شهروندان از حقوق و تكاليف شهروندي:

 آشنايي با اخﻼق و مهارتهاي زندگي در شهر
 حقوق و مسئوليتهاي متقابل شهروندان نسبت به هم
 جلب مشاركت شهروندان در راستاي مسئوليتپذيري اجتماعي

 تعلق محلي:

 محله محوري در فرايند توسعه متمركز آداب و رسوم شهروندي
 محﻼت و بقاي دوام اجتماعي
 بافت تاريخي قديم و احياي آن

 بهبود كيفيت زندگي و رضايتمندي شهروندان:

 آشنايي با استانداردهاي زندگي خوب و با كيفيت در كﻼنشهرها
 زيبايي بصري و مبلمان شهري

 بهبود و ارتقاي بهداشت رواني ،سﻼمت جسماني و روابط اجتماعي:
 روابط اجتماعي سالم
 بهداشت رواني و سﻼمت جسماني

 ايمني و بحران:

 خود امدادي و ديگر امدادي
 پيشگيري و كاهش اثرات در مواجه حوادث و سوانح
 آمادگي شهروندي در مواجه با حوادث و سوانح
 زنذگي ايمن ،شهر ايمن
 اطﻼع رساني همگاني
٢

 پسماند و محيط زيست شهري:

 نگهداري ،استفاده مناسب و توسعه فضاي سبز شهري
 پيشگيري از آلودگيهاي زيستمحيطي و بهداشت محيط
 تفكيك پسماند از مبدأ
 پاكيزگي و پيشگامي در حفظ و بهبود محيط زيست

 آشنايي با مهارت هاي اخﻼق شهروندي و ارتقاء اخﻼق و انضباط ترافيكي:
 كاهش آلودگي در فرايند استفاده از حمل و نقل عمومي
 كاهش اثرات خودرويي
 فرهنگ ايمني با رويكرد بقاي سﻼمت جامعه
 فرهنگ ترافيك

بخشها و قالبهاي اصلي پويش:

 .١فيلم كوتاه )داستاني -مستند -انيميشن(
 .٢موشن گراف
 .٣تيزر
 .٤كليپ و نماهنگ

شرايط عمومي آثار:

 شركت در پويش براي تمامي هنرمندان و عﻼقهمندان حرفهاي و غير حرفهاي در سه بخش دانش آموزي،
دانشجويي و عمومي آزاد است.
 ارائه اصل و كپي كارت دانشجويي يا گواهي اشتغال به تحصيل براي دانشجويان ،گواهي اشتغال به
تحصيل در مدارس شهر تهران براي دانش آموزان و ارائه كارت شناسايي براي ديگر شركت كنندگان الزامي
ميباشد.
 بررسي ،كارشناسي ،تأييد يا رد آثار ارسالي به عهده هيأت داوران ميباشد.
 موضوع اثر بايد جنبه آموزشي براي شهروندان داشته باشد.
 اثر از نوآوري ،خﻼقيت ،ابتكار و ماندگاري برخوردار باشد.
 مراتب هنري و كاربردي اثر ،شيوايي پيام و قدرت انتقال مفاهيم آموزشي آن نيز به منظور تاثير در
مخاطبان ،در نظر گرفته شود.
 هر اثر در چارچوب ارزشها و ضوابط رسمي كشور بوده و قابل عرضه و نمايش و توليد انبوه براي عموم
شهروندان باشد.
 اثر ترجيحاً بايد به ويژگيهاي زندگي واقعي در كﻼنشهر تهران مربوط بوده و براي مخاطبان ملموس باشد.
 هر شركت كننده )فردي يا گروهي( ميتواند حداكثر دو اثر در هر قالب پويش به دبيرخانه ارسال كند.
 به تقاضاهايي كه مدارك آنها به طور ناقص ارسال شود ،ترتيب اثر داده نخواهد شد.
٣

 ارسال آثار به جشنواره به معناي قبول تمامي مقررات جشنواره ميباشد.
 آثاري كه به بخش مسابقه راه مييابند گواهي شركت در جشنواره دريافت خواهند كرد.
 در صورتي كه صاحب اثر بيشتر از يك نفر باشد ارائه مدارك مربوط به تمامي افراد الزامي است.
 شركت آثار در پويش هيچ هزينهاي در بر نخواهد داشت.
 ثبت نام در پويش به منزله پذيرش كامل مقررات است.

شرايط فني آثار:

 ارسال آثار و ثبت نام منحصراً از طريق وب سايت پويش انجام خواهد شد ،و به هر اثر يك كد رهگيري
داده ميشود.
 براي هر اثر ارسالي ميبايست ثبت نام جداگانه انجام گرفته شود و كد رهگيري مستقل دريافت شود.
 ارائه چكيده مكتوب اثر در يك صفحه  A4الزامي است.
 ساختار اثر بايد مشخصاً هويتي تك سكانسي و تدويني حداكثر  ٥٩ثانيهاي با تمام مراتب اثر و تيتراژ
داشته باشد.
 فيلم برداري با موبايل ،به شرط كيفيت پخش مناسب در صورتي كه واجد شرايط يك اثر هنري و منحصر
به فرد باشد ،امكانپذير است.
 حجم آثار ارسالي حداكثر  ٢٠مگابايت باشد و امكان بارگذاري فايلهاي باﻻتر از اين حجم در سايت
پويش مقدور نميباشد.
 فيلمهاي فاقد استانداردهاي اعﻼم شده از بخش مسابقه حذف خواهد شد.
 اعﻼن نهايي اسامي افراد برگزيده و آثار برتر جهت تخصيص جوايز ،منوط به ارسال فايل اصلي اثر در ابعاد
و فرمت توليد شده در قالب  DVDميباشد.
 تمامي فرمتها براي فيلمها قابل قبول ميباشند )فرمتهاي زير ترجيحاً پيشنهاد ميشود(.
 فرمتهاي پيشنهادي:
MXF 
Mp4 
MOV 
MPEG 4 
MPEG 2 
DV AVI 

ويژگي آثار ارسالي:

 (١ﻻزم است آثار ارسالي از مقبوليت باﻻيي برخوردار بوده و قابليت اكران در رسانهها و فضاي مجازي را
داشته باشند.
 (٢رعايت كليه قوانين مربوط به حق تأليف و طراحي اثر با مسئوليت فرستنده آثار بوده و پاسخگويي به كليه
عواقب قانوني آن بر عهده ارائهكنندگان آنها ميباشد .در صورتي كه در هريك از مراحل ارائه طرح ،مراحل
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مختلف كارشناسي و داوري و حين يا پس از اكران فيلمها ،عدم اصالت اثر محرز شود طبق نظر اداره كل
حقوقي شهرداري در خصوص پيگيري اقدامات قانوني صورت خواهد گرفت.
 (٣اداره كل آموزشهاي شهروندي معاونت امور اجتماعى و فرهنگى شهردارى تهران ،مجاز است آثار ارسالي
فراخوان را در تاريخ و بسترهاي مورد صﻼحديد خود اكران نمايد.
 (٤فيلمهاي ارسالي پس از انجام مراحل انتخاب ،عودت داده نخواهند شد.
 (٥آثار ارسالي بر اساس شاخصهاي تعيين شده به لحاظ هنري و محتواي پيام )موضوعات پويش( ارزيابي و
داوري خواهد شد.
 (٦تصميمگيري در موارد پيشبيني نشده در اختيار اداره كل آموزشهاي شهروندي شهردارى تهران
ميباشد.
نحوه ارسال آثار:

 -١ثبت نام در وبگاه پويش جهت ايجاد پنل كاربري شخصي
 -٢تكميل فرم ثبت نام در وبگاه پويش به آدرس www.festivalamouzesh.ir
 -٣بارگذاري و ارسال اثر در پروفايل كاربري صاحب اثر

تبصره :امكان تحويل آثار به صورت حضوري )آدرس دبيرخانه در انتهاي فراخوان موجود است( در قالب لوح
فشرده يا هاردكپي به همراه مشخصات كامل شركتكننده و فرم تكميل ثبت نام )قابل دسترس از وبگاه
پويش( وجود دارد.
گاه شمار فراخوان

 -١شروع ثبت نام و ارسال آثار از تاريخ  ١٣٩٧/٨/٣٠و آخرين مهلت پذيرش ساعت  ١٦روز ١٣٩٧/١٠/٢٠
ميباشد.
 -٢زمان داوري آثار ارسالي از تاريخ  ١٣٩٧/١٠/٢٥به مدت يك هفته ميباشد.
 -٣اعﻼم نتايج و مراسم اختتاميه در بازه زماني ايام گراميداشت دهه فجر انقﻼب اسﻼمي خواهد بود.

هيأت داوران

هيأت داوران مشتمل بر كارشناسان مرتبط در معاونت امور اجتماعي و فرهنگي شهرداري تهران ،اساتيد
صاحب نظر در حوزه سينماي مستند ،پويانمايي ،موشن گراف و متخصصين علوم اجتماعي و شهري
ميباشند.
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جوايز

جوايز بخش دانش آموزي:

نفر اول :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي بيست ميليون ريالي
نفر دوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي پانزده ميليون ريالي
نفر سوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي ده ميليون ريالي
نفر چهارم :ديپلم افتخار
نفر پنجم :ديپلم افتخار

جوايز بخش دانشجويي:

نفر اول :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي سي ميليون ريالي
نفر دوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي بيست و پنج ميليون ريالي
نفر سوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي بيست ميليون ريالي
نفر چهارم :ديپلم افتخار
نفر پنجم :ديپلم افتخار

جوايز بخش عمومي:

نفر اول :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي سي ميليون ريالي
نفر دوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي بيست و پنج ميليون ريالي
نفر سوم :ديپلم افتخار ،تنديس جشنواره و جايزه نقدي بيست ميليون ريالي
نفر چهارم :ديپلم افتخار
نفر پنجم :ديپلم افتخار

آدرس دبيرخانه  :بزرگراه شهيد گمنام ،ابتداي بزرگراه كردستان ساختمان معاونت امور اجتماعي و فرهنگي
شهرداري تهران ،طبقه دوم
تلفن تماس٩٦٠٢١٧٥٢-٥٩ :
دورنگـار٨٤٣١٢٤٠٤ :
http://t.me/sequence_59_second_tehran
پيامرسانهاي تلفن همراه:
www.festivalamouzesh.ir
سايت پويش:
sequence_59_second_tehran
اينستاگرام پويش:
زمان مراجعه حضوري به دبيرخانه از ساعت  ٨الي  ١٦ميباشد.
برگزاري كارگاهها و نشستها با موضوع آموزش شهروندي از بخشهاي جانبي جشنواره ميباشد .كه زمان و
مكان برگزاري آن متعاقبا از طريق وب سايت جشنواره اطﻼع رساني خواهد شد.
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