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ضشایط ػوَهی ثجت ًبم وٌٌذُ
توبهی وبسثشاى حمیمی ٍ حمَلی دسگبُ فیلن ایشاى هَظف اًذ اطالػبت حمیمی ٍ حمَلی خَد سا ٍاسد وٌٌذ.

ّش پشٍفبیل هیتَاًذ تَسط یىی اص ٍاثستگبى فیلن سبختِ ضَد وِ ػجبستٌذاص :وبسگشداى ،تْیِ وٌٌذُ  ،پخص وٌٌذُ
ٍ یب ًوبیٌذُ سسوی فیلن
ّش پشٍفبیل هی تَاًذ تَسط وبسثش ٍ یب ثػَست هستمین تَسط ثخص فٌی دسگبُ فیلن ایشاى سبختِ ضَد .حبلت
دٍم صهبًی اتفبلی خَاّذ افتبد وِ فشد تَاًبیی سبخت پشٍفبیل سا ًذاضتِ ثبضذ.
پشٍفبیل پس ایجبد ضذى ثػَست غیش فؼبل دسخَاّذ آهذ تب صهبًی وِ ثخص فٌی دسگبُ ،هحتَایبت لشاس گشفتِ
ضذُ دس پٌل سا تبییذ وٌٌذ.
پس اص تبییذ اثتذایی هحتَیبت ّش پشٍفبیل ،وبسثش هی تَاًذ ثب اسسبل هذاسن ضٌبسبییَّ ،یت ادػب ضذُ سا تبییذ ٍ
اص دسگبُ ًوبد اػتوبد پشٍفبیل دسیبفت وٌذ .دس ایي غَست پشٍفبیلطبى اص طشف دسگبُ هَسد تبییذ هی ثبضذ.
دس غَست ػذم دسیبفت ًوبد اػتوبد وبسثشی ،ضخع ٍاسد وٌٌذُ هطخػبت پشٍفبیل ،هسئَل اطالػبت ٍاسدُ ثَدُ ٍ
دسگبُ ّیچگًَِ هسئَلیتی دس ایي صهیٌِ ًخَاّذ داضت.
َّیت سٌجی وبسثشاى دس چْبس هشحلِ اًجبم خَاّذ گشفت -1 .تبییذیِ تلفي ّوشاُ -2تبییذُ پست الىتشًٍیىی
(ایویل) -3دسیبفت تػَیش ضٌبسٌبهِ - 4تػَیش وبست هلی.
توبهی هىبتجبت سسوی اص طشیك پست الىتشًٍیىی وبسثش ثؼٌَاى ایجبد وٌٌذُ پشٍفبیل ٍ ًوبیٌذُ اثش اًجبم خَاّذ
ضذ.
دس غَست توبیل ثِ تغییش پست الىتشًٍیىی ثجت ضذُ ،ثب اسسبل یه دسخَاست سسوی (وتجی) ثْوشاُ ضویوِ
وشدى تػَیش ضٌبسٌبهِ ٍ وبست هلی ثِ پست الىتشًٍیىی دسگبُ فیلن ایشاى ثِ ًطبًی
 support@iranfilmport.comاسسبل وٌیذ.

ضشایط ثجت فیلن ٍ فیلوٌبهِ
پس اص تىویل هطخػبت پشٍفبیل ،ایجبد وٌٌذُ ی پشٍفبیل هیتَاًذ ثِ تؼذاد ًبهحذٍد فیلن ٍ یب فیلوٌبهِ اضبفِ
وٌذ.
پس اص ایجبد پشٍطُ (فیلن یب فیلوٌبهِ) سٌذ ثػَست غیشفؼبل دس آهذُ تب صهبًی وِ گشٍُ پطتیجبًی دسگبُ آى سٌذ
سا اص ًظش هحتَیبیی تبییذ اثتذایی وٌٌذ.
پس اص تبییذ اثتذایی ،ثب اسسبل ًسخِ اغلی فیلن ٍ یب فیلوٌبهِ هیتَاًیذ ًوبد اػتوبد دسگبُ فیلن ایشاى سا ثشای اثش
خَد دسیبفت وٌیذ.
ثِ هٌظَس اخز ًوبد اػتوبد دسگبُ فیلن ایشاى فیلن یب فیلوٌبهِ ،لیٌه هؼتجش فیلن یب فیلوٌبهِ سا اسسبل ٍ یب اص طشیك
پست  ،فیلن سا دس اختیبس دسگبُ فیلن ایشاى لشاس دّیذ.
دس غَست ػذم دسیبفت ًوبد اػتوبد دسگبُ فیلن ایشاى ٍ ،اسد وٌٌذُ هطخػبت اثش هسئَل اثش یب آثبس ثَدُ ٍ دسگبُ
ّیچگًَِ هسئَلیتی دس ایي صهیٌِ ًخَاّذ داضت ّوچٌیي اثش هزوَس ّیچگبُ ثِ فستیَالی اسسبل ًخَاّذ ضذ.
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ٍاسد وٌٌذُ هطخػبت اثش ثب آگبّی وبهل اص لَاًیي ػوَهی ٍ اختػبغی دسگبُ فیلن ایشاى الذام ثِ ثجت اثش ًوَدُ ٍ
تىویل ضذى هطخػبت آى ثِ هٌضلِ تبییذ ولِ لَاًیي دسگبُ ًیض هی ثبضذ.
ٍاسد وٌٌذُ ٍ اسسبل وٌٌذُ اثش ثب آگبّی ًسجت ثِ لَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ٍ ًیض ثب داضتي هجَصّبی الصم
دس ایي حَصُ اص سَی هشاجغ ری غالح الذام ثِ اسسبل اثش ًوَدُ ٍ دسگبُ فیلن ایشاى ثغیش اص ثشسسی اثتذایی اثش اص
ًظش ویفی ٍ ًیض هحتَایی ،تب آى جبیی وِ هغبیشت ثب لَاًیي دسگبُ فیلن ایشاى ٍ جوَْسی اسالهی ایشاى ًذاضتِ
ثبضذّ ،یچگًَِ هسئَلیتی ًخَاّذ داضت .هی تَاًیذ «لَاًیي هحتَایی فیلن» سا دس ثخص دیگش هالحضِ وٌیذ.
توبهی آثبس لجل اص پخص ثبیذ داسای تبییذیِ تْیِ وٌٌذُ ٍ وبسگشداى ثػَست هطتشن ثبضٌذ.
دسگبُ فیلن ایشاى غشفب یه پلتفشم پخص وٌٌذُ فیلن ٍ یب فیلوٌبهِ ًوی ثبضذ ،ثلىِ سبصٍوبسی حمَلی ٍ هؼتجش دس
صهیٌِ پخص است ،ثٌبثشایي الصم است دس اًتْبی فیلن (تیتشاط پبیبًی) ٍ ًیض دس دیگش فشم ّبی هشتجط ثب ثخص
 ٍSubmitterیب  Distributorثػَست حمَلی هؼشفی ضَد .دس غیش ایي غَست دسگبُ فیلن ایشاى هختبس است
وِ ّش جب ٍ دس ّش صهبى هٌبست هطخػبت ٍ لَگَی دسگبُ فیلن ایشاى سا دس هَسد فیلن اػوبل وٌذ.
پس اص اسسبل اثش ثِ ّش فستیَال لشاسداد دیجیتبل وِ اسصش حمَلی خَاّذ داضت دس اختیبس غبحت پشٍفبیل لشاس
خَاّذ گشفت ٍ دس غَست توبیل ثِ آدسس پستی ٍی پست خَاّذ ضذ.
ٍاسد وٌٌذُ فشم ّبی اثش آگبّبًِ فیلذ ّبی هشتجط ثب اثش سا پش وشدُ ٍ دسگبُ ّیچگًَِ هسئَلتی دس غَست هغبیشت
هطخػبت اثش ثب فیلذّبی فشم ّبی هشتجط ثب اثش سا ًخَاّذ داضت .تٌْب دس غَستی هسئَلیت هتَجِ دسگبُ فیلن
ایشاى خَاّذ ضذ وِ وبسثش ،پخص وٌٌذگی وبهل اثش سا (پخص وٌٌذگی حشفِ ای) ثِ دسگبُ فیلن ایشاى ٍاگزاس
وشدُ ثبضذ.
دسگبُ فیلن ایشاى هختبس است هطخػبت ٍ افتخبسات اث ش ضوب سا ثب حفظ وبهل حمَق تْیِ وٌٌذُ ٍ وبسگشداى آى،
جْت تجلیغبت ٍ سصٍهِ حمَلی دسگبُ دس ضجىِ ّبی هجبصی ٍ وبتبلَي ّبی هشتجط ثب سیٌوب استفبدُ وٌذ.
پشداخت ّضیٌِ ثشای ّش فستیَال غشفب جْت ٍسٍد ثِ فستیَال ٍ حك ووسیَى تجبدل اسصی ٍ ّوچٌیي حك
الضحوِ دسگبُ فیلن ایشاى است ٍ ثِ ّیچ ػٌَاى تضویي وٌٌذُ هَفمیت (ساُ یبفتي ٍ یب وست جبیضُ) ثشای اثش دس
فستیَالی ًوی ثبضذ.
هسئَلیت آگبُ سبصی هَفمیت ٍ یب ػذم هَفمیت اثش ثش ػْذُ دسگبُ فیلن ایشاى ثَدُ ٍ ایي اطالع سسبًی ثش اسبس
صهبى ثٌذی جطٌَاسُ ) (Notification dateاًجبم خَاّذ ضذ ٍ اص پبسخگَیی لجل اص ایي صهبى دسگبُ هؼزٍس
است.
ّضیٌِ ّش اسسبل ثشاسبس فشهَل ّبیی خبظ هحبسجِ هی ضَد ٍ اسصش ّش اثش ثب اثش دیگش وبهال هتفبٍت است.
تَجِ ثِ ایي ًىتِ الضاهی است اسصش ّش اثش ثب تَجِ ثِ ویفیت ٍ هحتَیبت آى سٌجیذُ خَاّذ ضذ ٍ هطخػِ ای
اص لجل تؼییي ضذُ ًوی ث بضذ .دسگبُ فیلن ایشاى ایي ادػب سا داسد وِ ثب ًگبّی حشفِ ای ثِ فیلن ّب هی ًگشد ٍ چَى
دالالى ػشغِ پخص! ثب ّضیٌِ ای ثبثت ثِ آثبس ًگبُ ًوی وٌذ.
ثب اسسبل ّش اثش ثِ فستیَال ،پخص وٌٌذُ حشفِ ای اثش دسگبُ فیلن ایشاى ثَدُ ٍ هختبس است دس وبتبلَي ّبیی
هحػَل سا دس ثبصاسّبی جْبًی ػشضِ وٌذ.
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فیلن ّب ثبیذ داسای صیشًَیس حه ضذُ ثش تػَیش ثبضٌذ ًیض ًسخِ ی هتٌی آى اسسبل ضَد.
تٌْب ًسخِ ای اص فیلن لبثل پزیشش است وِ داسای ویفیت فٌی الصم ثبضذ .جْت هطبّذُ حذالل ویفیت فیلن ثِ
هٌَی صیشیي هشاجؼِ وٌیذ.
پس اص پزیشش اٍلیِ فیلن دس فستیَالً ،سخِ ی اغلی فیلن ثب فشهت دسخَاستی جطٌَاسُ (Exhibition
) Formatدس صهبى تؼیي ضذُ تَسط فستیَال ثبیذ ثشای دثیشخبًِ آى اسسبل ضَدٍ .ظیفِ اسسبل ٍ ًیض ّضیٌِ
ّبی حول ٍ ًمل ) (Shippingثش ػْذُ ی تْیِ وٌٌذُ فیلن است.
دس غَست ػذم تىویل وبهل فیلذّبی فشم اثش ٍ ثشگطت اثش دس هشحلِ ی  Incompleteدسگبُ فیلن ایشاى
ّیچگًَِ هسئَلیتی ًخَاّذ داضت هگش آًىِ پخص وٌٌذگی وبهل اثش ثش ػْذُ دسگبُ ثبضذ.
وبسثشاًی وِ اص طشیك اسسبل پستی هبیل ثِ اسسبل فیلوْبیطبى ّستٌذ ثبیذ  8سٍص لجل اص ثجت ًبم دس فستیَال
الذام ثِ اسسبل هشسَلِ وٌٌذ دس غیش ایي غَست دسگبُ فیلن ایشاى ّیچ هسئَلیتی دس خػَظ ػذم سسیذى فیلن
ثِ فستیَال سا ًذاسد.
وبسثشاًی وِ تَاًبیی سبخت اوبًت وبسثشی سا ًخَاٌّذ داضت ،اوبًت تَسط تین فٌی دسگبُ سبختِ خَاّذ ضذ ٍ
ّیچ تفبٍتی ثیي اوبًت ّب ٍجَد ًخَاّذ داضت.
توبهی افتخبساتی وِ دس لبلت  Awardیب  Selectionاسائِ هی ضَد ثبیذ ّوشاُ ثب اسٌبد ٍ هذاسن ثبضٌذ دس غیش
ایي غَست تَسط دسگبُ تبییذ ٍ ثِ ًوبیص گزاضتِ ًخَاّذ ضذ.
ًطش اخجبس لجَلی دس فستیَال ّب ٍ تجؼبت آى لجل اص  Event Dateفستیَال ثشػْذُ وبسثش ثَدُ ٍ دسگبُ فیلن
ایشاى ّیچ هسئَلیتی دس خػَظ  Outضذى فیلن اص لیست ًْبیی ًذاسد.
دس غَست پشداخت دیش ٌّگبم فبوتَس غَستحسبة اسسبل فیلن ٍ ػذم سسیذى فیلن دس صهبى همشس ضذُ ثِ
فستیَال ،ثِ ّیچ ػٌَاى ّضیٌِ پشداخت ضذُ هستشد ًخَاّذ ضذ ٍ هسئَلیت ثش ػْذُ ی فیلوسبص است.
دس غَست اػالم وٌبسوطیذى فیلوسبص اص فستیَال ) ٍ (Withdrawیب ّش گًَِ پطیوبًی اص ضشوت دس فستیَالی
هطخع ٍ یب پس اص پشداخت ّضیٌِ ثِ هٌظَس استفبدُ اص پىیج ّبی پخص وٌٌذگی فیلن ،ثِ ّیچ ػٌَاى ّضیٌِ
ٍاسیض ضذُ هستشد ًخَاّذ ضذ.
اص آًجبیی وِ دسگبُ فیلن ایشاى اهىبى هؼشفی فیلوسبصاى ٍ آثبسضبى سا فشاّن وشدُ است ایي دغذغِ ٍجَد خَاّذ
داضت وِ غحت ادػبی آًْب دس خػَظ ٍجَد آى آثبس ٍ َّیت ضخػیطبى چمذس خَاّذ ثَد .اص ایي جْت دسگبُ
فیلن ایشاى ثیبى هی وٌذ وِ توبهی آثبس ٍ ّوچٌیي سٍصهِ ٍ افتخبسات فیلوسبص ثب اػطبی ًطبى اػتوبد دسگبُ ثشٍی
آى اثش ٍ سٍصهِ افشاد حبوی اص اغبلت ٍ حمیمی ثَدى آى است .فیلوسبصاى ٍ آثبسی وِ داسای لَگَ یب ًطبى ًوبد
اػتوبد دسگبُ ًوی ثبضٌذ ،هسئَلیت غحت ادػبیطبى ثش ػْذُ ی خَدضبى است ٍ دسگبُ فیلن ایشاى ّیچگًَِ
هسئَلیتی دس خػَظ آى ًخَاّذ داضتّ .وچٌیي اص ثبصدیذ وٌٌذگبى هحتشم ایي پشٍفبیل ّب دسخَاست داسین
وِ ایي ًوبد سا هالن تػوین گیشی خَد دس خػَظ فیلوسبص ٍ آثبس ٍی لشاس دٌّذ.
ّضیٌِ تجذیل اسص چِ دالس ٍ چِ ٍاحذّبی پَلی دیگش دس حیي اسجبع ثِ ثبًه ٍ تؼشفِ ی سٍص هحبسجِ هیگشدد
ثٌبثشایي هوىي است تفبٍت ًبچیضی ثب همذاس ثجت ضذُ ی اٍلیِ ٍجَد داضتِ ثبضذ ،دس ایي غَست وبسثش هَظف
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است هب ثِ تفبٍت ث یطتش سا پشداخت ٍ اگش ّضیٌِ ول ٌّگبم اسجبع ثِ ثبًه ووتش اص ّضیٌِ پشداخت ضذُ وبسثش
ثبضذ هب ثِ تفبٍت دس ویف پَلی وبسثش رخیشُ هی ضَد.
همذاس اسصش تَهبًی وِ دس ویف پَل وبسثش ٍجَد داسد غیش لبثل ثشداضت ٍ اًتمبل است ٍ تٌْب وبسثش دس اسسبل
پشٍطُ ّبی خَد هیتَاًذ اص آى همذاس استفبدُ وٌذ.
سطح ( ) Levelفستیَال ّبیی وِ دس دسگبُ فیلن ایشاى دستِ ثٌذی هی ضَد دس سِ سطح  B ٍ A، A+خَاّذ
ثَد .سطح  A+ػجبستٌذاص فستیَال ّبیی وِ آوبدهی اسىبس سبلیبًِ آًْب سا اػالم هیىٌذ وِ ایي فستیَال ّب
ثبالتشیي سدُ ی فستیَال ّبی لشاس گشفتِ دس دسگبُ فیلن ایشاى هی ثبضذ .سطح  Aفستیَال ّبیی وِ جضٍ
فستیَال ّبی هؼتجش وطَسّب ثَدُ ٍ ثلىِ دس ضشف هحلك ضذى ثِ لیست اسىبس هی ثبضٌذ ٍ دس ًْبیت سطح B
فستیَال ّبیی وِ جضٍ دستِ اٍل ٍ دٍم ًجبضذ ٍلی سبثمِ ی فستیَال ثبالی  22سبل هی ثبضذ.

لَاًیي هحتَایی فیلن
اثش ثبیذ تبثغ لَاًیي جوَْسی اسالهی ایشاى ثبضذ.
اثش ًجبیذ حبوی اص سیبُ ًوبیی اجتوبػی ،فشٌّگی ٍ سیبسی ثبضذ.
اثش ًجبیذ تضؼیف وٌٌذُ ی اسصش ّبی دیٌی ٍ هزّجی ثبضذ.
اثش ًجبیذ دس حَصُ ی  LGسبختِ ضذُ ثبضذ.

اثش ًجبیذ وپی ثشداسی ضذُ هستمین اص اثش دیگش ثذٍى ًبم ثشدى اص سفشًس آى اثش ثبضذ( .دصدی ٌّشی ًجبیذ ثبضذ)

حذالل ویفیت پزیشش فیلن دس دسگبُ فیلن ایشاى
حذالل :Resolution1282*1222
حذالل ثیت سیتّ 12 :ضاس

FPSثْتش است  24یب  25ثبضذ
ویفیت ػىس ّب ٍ ًیض پَستش dpi 322ثبضذ
ثْتش است تشیلش فیلن دس  ٍ Vimeoیب دس  Youtubeآپلَد ضَد

لَاًیي ٍ همشسات دسگبُ فیلن ایشاى
www.iranfilmport.com / support@iranfilmport.com / +989216343320

