
 

 

 

 

 ثسوِ تعبلی

 جشنوازه فیلم فن چهازمینآیین نامه 

ش دس داًطگبُ ضوي ايٌكِ ٍظيفِ داسد سسبلت علن آهَصي خَد سا ثِ ثْتشيي ًحَ اًدبم دّذ هی ثبيست اهكبًبت الصم ثشاي پيطشفت ٍ سضذ داًطدَيبى

) ًصيش فيلن ٍ سَم دٍم، استقجبل داًطدَيبى داًطگبُ صٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسی اص خطٌَاسُ ّبي اٍل . صهيٌِ ّبي ٌّشي ٍ تدشثی ًيض فشاّن كٌذ

سبل ثشگضاسي ايي سٍيذاد ٌّشي اهكبى حضَس كليِ داًطدَيبى ٍ داًطگبّيبى  چْبسهييهسئَليي ثشگضاسي ايي خطٌَاسُ ٌّشي سا ثشآى داضت كِ دس ( في

  .ددم هی گشخطٌَاسُ فيلن في ثِ ضشح ريل اعال چْبسهييلزا آييي ًبهِ . داًطگبُ ّبي ضْش تْشاى سا فشاّن كٌٌذ( اعضبي ّيبت علوی ٍ كبسكٌبى)

 شسایط شسکت کنندگان :الف

 داًطدَيبى ثب كبست داًطدَيی هعتجش داًطگبُ ّبي ضْش تْشاى  -1

 ( اسبتيذ، داًطدَيبى، داًص آهَختگبى ٍ كبسهٌذاى)اعضبي خبًَادُ داًطگبُ صٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسی  -2

 اسبتيذ ٍ كبسكٌبى داًطگبُ ّبي ضْش تْشاى -3

 دس داًطگبُ صٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسی آهَصضی سبخت فيلن كَتبُثجت ًبم ٍ ضشكت دس كبسگبُ  -4

 .اختيبسي هی ثبضذ 4ثٌذ : تزكش

 :موضوعات جشنوازه :ب

 سبلگی داًطگبُ 90ٍ  هعشفی داًطگبُ صٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسی -1

 تبسيخچِ ضكل گيشي داًطگبّْب دس ايشاى ٍ هعشفی ًخستيي داًطگبُ صٌعتی ايشاى -2

 داًطگبُ صٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسیآهَصضی ٍ پژٍّطی تَاًوٌذي ّبي اًعكبس  -3

 هطكالت صٌفی داًطدَيبى  -4

 ايشاى، هحبسي ٍ هعبيتاسائِ پيطٌْبدات ٍ اًتقبدات اص ًظبم آهَصش عبلی  -5

 ضشايط تحصيل داًطدَيبى خبسخی دس داًطگبُ ّبي كطَس -6

 هَضَعبت آصاد -7

دس ثخص خبيضُ ٍيژُ خَاخِ ًصيش  ٍ ّوچٌيي ًَدهيي سبل تبسيس ايي داًطگبُ خَاخِ ًصيشالذيي طَسی آثبس تَليذي ثب هحَسيت داًطگبُ صٌعتی: تزكش

 .ت دادُ خَاٌّذ ضذکضش

 :قالة های جشنوازه :ج

 فيلن -1

 هستٌذ -2

 اًيويطي  -3



 

 

 

 

 :قوانین جشنوازه :د

 .اهكبى پزيش است http://pr.kntu.ac.ir: دسسآثجت ًبم دس خطٌَاسُ صشفب اص دسگبُ سٍاثط عوَهی داًطگبُ ثِ 

 .دقيقِ ثبضذ 12ٍ حذاكثش  5صهبى آثبس هی ثبيست حذاقل 

 .ًذاسد ٍخَد هدذد اسسبل ٍ اصالح اهكبى ٍ ًوبيٌذ اسسبل خطٌَاسُ دثيشخبًِ ثِ سا خَد فيلن تَاًٌذ هی ثبس يک فقط سبصاى فيلن :توجه

  .داًذ گَاّی ضشكت دادُ خَاّذ ش كِ ثِ ثخص هسبثقِ ساُ يبفتِ ّبيی ثِ فيلن  -1

  .دضَى ّبيی كِ استبًذاسدّبي فٌی ٍ ًوبيطی سا ًذاضتِ ثبضٌذ اص ثخص هسبثقِ حزف هی فيلن -2

 .دقيقِ ثبضٌذ پزيشفتِ ًخَاٌّذ ضذ 12فيلن ّبي دٍ يب چٌذ قسوتی كِ هدوَعبً ثيص اص  -3

 .دپزيش كٌٌذُ سا ًوی اص خبًت ضشكت ّبي ًبضی اص اسسبل ًبهطلَة آثبس س قجبل آسيتدثيشخبًِ خطٌَاسُ، ّيچگًَِ هسئَليتی د -4

 .اص ثشًبهِ خطٌَاسُ ٍخَد ًذاسد ّب ّبي خطٌَاسُ اهكبى خبسج كشدى آى ّب ثِ ثخص پس اص ساّيبثی فيلن -5

 :های قاتل پریسش فسمت

 MPEG 4 (H.264) 
 MPEG 2 
 DV AVI 

 :ترکس مهم

سبص هستقيوبً ثِ ًوبيص دسخَاّذ  يبثی ّش فيلن ثِ ثخص هسبثقِ، فبيل اسائِ ضذُ تَسط فيلن دسيبفت آثبس، دس صَست ساُ اي ثَدى ثب تَخِ ثِ تک هشحلِ

 .سبصاى اص اثتذا ًسخِ ًْبيی اثش سا ثب كيفيت هٌبست ثِ دفتش خطٌَاسُ اسائِ دٌّذ آهذ، اص ايي سٍ ضشٍسيست فيلن

 .ّبي داساي اضكبل، دس هشحلِ اًتخبة آثبس ضشكت دادُ ًخَاٌّذ ضذ ّبي هتفشقِ يب فبيل ًی، فشهتثذيْی است ثِ علت فشاٍاًی آثبس ٍ هحذٍديت صهب

 :توجه

 .ضًَذ ثبصگطت دادُ ًوی DVD   ،DVD9 ٍ  BLUE RAY ّبي كپی ضذُ ثِ سٍي ًسخِ   -1

 .داعالم هيطَصٌعتی خَاخِ ًصيشالذيي طَسی ًتبيح ثبصثيٌی فقط اص طشيق ٍثسبيت سٍاثط عوَهی داًطگبُ  -2

 داوزی آثاز: ذ

 .خَاٌّذ گشفت هَسد ثشسسی قشاس ُضخصيت ّبي ٌّشي ٍ سيٌوبيی كطَس ٍ دثيش خطٌَاستي اص  2كليِ آثبس ساُ يبفتِ ثِ هشحلِ داٍسي ثب حضَس
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 :هدایا: ه

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 30اٍل خبيضُ ٍيژُ خَاخِ ًصيش  فيلن ثشگضيذُ  (1

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 20خَاخِ ًصيش دٍم خبيضُ ٍيژُ فيلن ثشگضيذُ   (2

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 30 دس ديگش ثخص ّب اٍلفيلن ثشگضيذُ   (3

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 20 دٍم دس ديگش ثخص ّبفيلن ثشگضيذُ   (4

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 10 دس ديگش ثخص ّب سَمفيلن ثشگضيذُ   (5

 لَح خطٌَاسُ+  سيبلی 000/500/2ت ک ّذيِ كبسيّش پٌدن ٍ چْبسمتين  (6

 لَح خطٌَاسُ+  هيليَى سيبل 10فيلن هٌتخت اص ًگبُ توبضبگشاى  (7

 لَح خطٌَاسُ+  سيبل 000/000/5ثْتشيي ثبصيگش خطٌَاسُ  (8

 .اّذاء خَاّذ ضذ لَح تقذيش خطٌَاسُ ي كِ ثِ هشحلِ ًْبيی داٍسي ثشسٌذآثبس ثِ توبم: تجصشُ

 :تازیخ های جشنوازه: و

 30/10/1397 :اسسبل آثبس هْلت 

 .خَاّذ ثَد 1397اسفٌذ  :ثشگضاسي اختتبهيِ خطٌَاسُاكشاى آثبس ٍ داٍسي، 


