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  بسته حمایتی 

 در تولید فیلم کوتاهبرای  انجمن سینمای جوانان ایران
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 به نام خدا  

 :کلیات

 10دفتر و  60فیلم کوتاه و با در نظر گرفتن اینکه انجمن سینمای جوانان ایران با دارا بودن حدود  قالببا توجه به لزوم حمایت از 

بسته حمایتی » شناسی دوره های پیشین،پس از آسیب این مجموعهنمایندگی، گستره فعالیتی در مقیاس کل کشور را داراست؛ 

 است. کردهطراحی و آماده اجرا از تولید، به شرح ذیل  شفافرا جهت حمایت  «1399سال  خود برای تولید فیلم کوتاه در

 

 اهداف کلی:

 توزیع متوازن امکانات و منابع و جلوگیری و  تمرکز زدایی از فرایند تولید و توجه ویژه به جایگاه و نقش دفاتر سراسر کشور

  برخوردار.کمویژه در مناطق بهیه های انسانی از هدر رفت سرما

 و مخاطبان آن سبی در جامعه هنرمندان و فیلمسازان کوتاهرضایت ن امید بخشی و جلب 

 کشورجهت تامین نیروی مورد نیاز در سینمای  ایجاد بستر مناسب جهت پرورش نیروی خالقه و متعهد. 

 های ملی و دینی، های مختلف، شامل آداب و رسوم، زبان و گویش و لهجه، سنتتوجه به ثبت و ضبط میراث فرهنگی اقلیم

های اخالقی در راستای حفظ و حراست از گنجینه ارزشمند ) و گاه در معرض فراموشی ( میراث مراسمات آیینی و ارزش

 فرهنگی این سرزمین.

 

 رویکردها: 

 توجه به فرهنگ بومی و اقلیمی 

  پژوهش در حوزه های مختلف مرتبط با مسائل روز، تولید علم و افزایش سرانه مطالعه 

 انتقادی و ارائه راهکارها یا پیشنهادات محتمل –های اجتماعی و فرهنگی با رویکرد تحلیلی شناسی پدیدهآسیب 

  گویی و بکارگیری عناصر زیبایی شناسانه ویژه فیلم کوتاه.ایجاز و تجربه گرایی در قصهتوجه به 

 

 های موضوعی آثار تولیدی:اولویت

 اجتماعی مضامین معطوف به افزایش سرمایه 

 مضامین معطوف به اهمیت خانواده و سبک زندگی 

  مضامین معطوف به افزایش امید و نشاط اجتماعی 

 خواهی و مبارزه با فسادمضامین معطوف به عدالت 

 مضامین معطوف به خودباوری، اراده و قدرت ملی 
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 اساسی آیین نامه تولید: هایالزامات و ویژگی 

 
 های حمایت:انواع شیوه .1

دو پویانمایی( و در  -مستند  -تجربی  -)داستانی  چهار قالبدقیقه، در  30کوتاه با زمان کمتر از  هایحمایت از فیلم این راستا،در 

 گیرد:در انجمن سینمای جوانان ایران صورت می شکل کلی

 حمایت پس از تولید )واگذاری اثر آماده(: .1-1

 شوند.تولید شده و اثر آماده محسوب می کننده شخصیمنظور حمایت از آثاری است که با تهیه
 

  نحوه درخواست و تصمیم گیری:      

  پورتال تولید. و از طریق  آنالینبه صورت 

 

 سقف حمایت:

)اعالم از محل اعتبار دفتر  میلیون تومان 45شورای عالی تولید، نهایتا تا سقف در صورت تایید توسط آثار منتخب توسط شوراهای استانی، 

 گیرند.مورد حمایت قرار میشده در سایت سینمای جوان( 

)ذکر شده در مقدمه « های مضمونیاولویت»و همخوانی آن با « مقتضیات اثر»در صورتی که شورای عالی تولید با توجه به  تبصره:

 ن امر میسر خواهد بود.میلیون تومان( بداند، ای 60ای را شایسته دریافت مبلغ بیشتری )تا سقف آیین نامه( پروژه

 

  

 حمایت پیش از تولید:  .2-1

 برند. هایی است که هنوز فیلمبرداری آنها انجام نشده و در مرحله پیش تولید به سر میمنظور حمایت از پروژه

 شود:ای دارد که در ادامه توضیح داده میدر این شیوه از حمایت، رزومۀ متقاضیان اهمیت ویژه

 

  متقاضیان تولید فیلم اولحمایت از  الف( 
 توضیح:

 خود را داشته باشند. ن فیلم کوتاهنخستیکه قصد ساخت  است مختص کسانیاین شیوه 

 

  :و تصمیم گیری نحوه درخواست

 حضور در دفاتر انجمن سینمای جوانان سراسر کشور و ارائه مدارک مربوطه
 

 سقف حمایت:

 گیرند.مورد حمایت قرار میاز محل اعتبار دفتر  میلیون تومان 5دفتر مربوطه تا سقف  مدیردر صورت تایید توسط 

 .تواند حمایت کندفیلم اول را می 5حداکثر  99هر دفتر تا پایان سال 

 

  ایحمایت از متقاضیان تولید فیلم کوتاه نیمه حرفه ب(

 توضیح:
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 کم یک فیلم کوتاه ساخته باشند.این شیوه از حمایت مختص کسانی است که دست 

 

 

 :و تصمیم گیری نحوه درخواست
  پورتال تولیدآنالین و از طریق به صورت 

 

 سقف حمایت:

 گیرند.مورد حمایت قرار می میلیون تومان 15تا سقف  توسط شورای استانی، این آثاردر صورت تایید  

امر که اثر تا  نیا نیو همچن، «مقتضیات فیلمنامه»و « نمونه کار قبلی متقاضی»در صورتی که شورای استانی با توجه به  تبصره:

 20پروژه را شایسته دریافت مبلغ بیشتری )تا سقف  نامه( باشد، نیی)ذکر شده در مقدمه آ« شده فیتعر نیمضام» یچه حد در راستا

 در ستاد مرکزی میسر خواهد بود.« شورای عالی تولید»تصویب در  میلیون تومان( بداند، این امر با

 

 ایحمایت از متقاضیان تولید فیلم کوتاه حرفه ج(

 توضیح:
را در رزومه خود  یا ب الف ایجشنواره در بخش رقابتی حضور دو کمفیلم کوتاه ساخته و نیز دست  دوست کم مختص کسانی که د

 داشته باشند.

  عبارتند از: مورد نظر یملجشنوراه های 
 م،یشهر، تسن ه،ینهال، سا جوان، ینمایس ایهای منطقه، جشنواره(نمایکوتاه )خانه س لمیجشن مستقل فجشنواره فیلم کوتاه تهران، 

  .قتیحق نمایوارش، جشنواره کودک نوجوان، رشد، س شن،یمیمقاومت، دو ساالنه ان ،یرضو ش،یاینماز و ن
 مورد نظر :  یالملل نیب هایجشنواره
 .اندمداوم  تیفعال سابقه سال 15دارای دست کم  یاو  معرفی شده اند «اسکار کوالیفای» به عنوان هایی کهجشنواره

 

 درخواست و تصمیم گیری:نحوه 
 .نمایند ثبت تولیدپورتال از طریق آنالین و خواست خود را به صورت درالزم است  انیمتقاضاز این دست 

 

 سقف حمایت:

 .گیرندمورد حمایت قرار می مانمیلیون تو 45تا سقف  توسط شورای استانی، این آثاردر صورت تایید 

و همچنین این امر که اثر تا « مقتضیات فیلمنامه»و « نمونه کار قبلی متقاضی»در صورتی که شورای استانی با توجه به  تبصره:

 60مقدمه آیین نامه( باشد، پروژه را شایسته دریافت مبلغ بیشتری )تا سقف )ذکر شده در « مضامین تعریف شده»چه حد در راستای 

 در ستاد مرکزی میسر خواهد بود.« شورای عالی تولید»میلیون تومان( بداند، این امر با تصویب در 

 

 

  به دفاتر کل کشور. در قالب تفاهم نامه اعطای بودجه تولیدات به عنوان هزینه تولید .2

و مطابق با تشخیص معاونت تولید انجمن سینمای جوانان ایران  کیفیت آثار تولیدی قبلی دفاتربر مبنای میزان این اعتبار 

 (1)پیوست گردد.تعیین میها نامه میان سازمان سینمایی کشور، و ادارات کل ارشاد استانتفاهم

، اما هریک از دفاتر، بودجه شودانجام می شورای استانی توسطتصمیم گیری درباره آثار متقاضی، الزم به ذکر است اگرچه 

 باشند.دارا میمستقل و مختص به خود را 
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قاضای بررسی تدر کدام شهر و استان کنند که میخود تعیین  لوکیشن فیلمو یا  محل سکونتمتقاضیان بر اساس  :1ه نکت

سازان آن دفتر تامین ودجه دفتر مذکور و در رقابت با فیلماثر خود را دارند. این بدین معنی است که بودجه اثر مذکور از ب

 شود.می

، دنداردرخواست نمایند وجود ت پیش از تولید یادر قالب حم بیش از یک پروژهامکان اینکه متقاضیان همزمان برای  :2نکته

که این 

امر با 

توجه به 

اجماع 

 گیرد.اطالعات فیلمسازان در پورتال مورد کنترل قرار می

 

 ملی جهت ثبت درخواست حمایت متقاضیان از سراسر کشور« پورتال»ایجاد یک  .3

درخواست حمایت  ،های مورد نیازفایلو بارگذاری  (production.iycs.irفیلمساز پس از ثبت طرح خود در پورتال )

 نماید. شکل رسمی اعالم میخود را به 

 

 

به روش  پیش تولید اعتبار سنجی آثار متقاضی

  .«1پیچینگ»

های های اعتبار سنجی پروژهپیچینگ از معتبرترین روش

ه در طی دو دهه اخیر تبدیل به متقاضی حمایت است ک

در سرتاسر جهان شده است. جذب سرمایه کاربردترین شیوه پر

حمایت  پیش از  های متقاضیپروژه سنجش کیفی   ،بر این اساس

 گیرد:در دو مرحله صورت می ،تولید

 

                                                
1 Pitching 
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ارسالی  متقاضی  اسناد صورت غیابی بوده و از طریق مطالعۀبه  مرحله اول

که  متقاضیانی مرحله دومو در پذیرد انجام میتوسط شورای استانی 

 استانیبه جلسه پیچینگ و تعامل با شورای امتیاز الزم را کسب کرده باشند 

  شوند.خوانده میافر

 با رعایت استانداردهای این فرصت را دارند که در این مرحله متقاضیان

تعاملی  هایدر زمانی محدود، به شکل موجز و با تکیه بر روش ارائه طرح،

 . نندفاع کاز پروژه خود دو بصری 

 

، همچون نام اثر، نام شهر و نام فیلمساز، در هر یک از مراحل ثبت، دعوت به پیچینگ های کلیدی هر پروژه نکته: ویژگی

 و تایید نهایی در پورتال تولید منتشر خواهد شد.

 همچنین نتیجه نهایی از طریق ایمیل به صورت مکتوب به اطالع متقاضیان خواهد رسید.

 

که شرایط را برای برگزاری جلسات پیچینگ  ،کرونا بیماریشیوع  های بحرانی همچوندر صورت بروز وضعیتتبصره: 

برگزاری جلسات  ،و اعضای شوراسینمای جوان طی هماهنگی با معاونت تولید توانند می، مدیران استان مخاطره آمیز نماید

شیوه عمل بدین ترتیب خواهد بود که فیلمساز در این شرایط، پیچینگ را به صورت آنالین و غیرحضوری برگزار نمایند. 

پروژه خود  در آن کرده و آمادهشده(  بیانبه  طور مفصل  2ای )که شیوه تهیه آن در پیوست شماره دقیقه 7یک ویدیوی 

ار برگز به صورت آنالین گیرد و سپس ایشان در یک جلسه کهنماید. این ویدئو در اختیار اعضای شورا قرار میرا ارائه می

 .با ایشان طرح خواهند کردرا و نکات خود مالقات کرده و سواالت  متقاضیبا  خواهد شد
 

 

 

 را دارند.  متقاضیهای و تصمیم گیری درباره پروژها وظیفه بررسی هااین شور «.ی استانی پیچینگهاشورا»تشکیل  .4

معرفی و پس از تایید به معاونت تولید ستاد مرکزی  استانهر توسط مدیر دفتر « پیچینگاستانی شورای »اعضای 

 شوند. اعضای این شورا بایستی دست کم دارای شرایط زیر باشند:منصوب می ،معاونتآن توسط 

 رشته تحصیلی مرتبط داشته باشند .1

 باشند فیلم کوتاه تولید، یا آموزش دارای سابقه قابل قبول و موفق در حوزه .2

 .باشند کارشناس خبره در این زمینه .3

های استان با طریق تعاملتواند از می استانچنانچه برای تعیین این افراد در استان محدودیتی وجود داشته باشد، مدیر 

 دیگر و یا ستاد مرکزی نیروی مورد نظر را تامین نماید.

عالیت خواهند نمود. یک تیم تبصره: با توجه به تعداد باالی متقاضیان در استان تهران، اعضای شورای استانی در دو گروه ف

نفره مطالعه و برگزاری جلسات  7نفره، صرفا مطالعه آنالین آثار را بر عهده خواهند داشت، و یک تیم حداکثر  15حداکثر 

 پیچینگ و شورای عالی تولید را بر عهده خواهند گرفت.
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 تعهدات انجمن سینمای جوان .5

  های ثبت شده.جلسه پیچینگ در طول سال در هر استان با توجه به تعداد پروژه 6الی  2برگزاری 

  روز کاری پس از برگزاری هر جلسه. 7اطالع رسانی حداکثر تا 

  روز کاری پس از برگزاری هر جلسه. 14عقد قرارداد حداکثر تا 

 ارائه معرفی نامه و مجوزهای مورد نیاز متقاضی. 

  طبق موازین تعیین شده در قرارداد. در چهار قسطپرداخت مبلغ قرارداد 

 های مرتبطمعرفی و ارسال آثار تولیدی به جشنواره 

 پخش و بازاریابی 

 

 

 تعهدات متقاضی .6

 ارائه سفته بانکی )معادل رقم کل قرارداد( جهت تضمین عمل به تعهدات در هنگام عقد قرارداد 

 ها و ...(یالوگداستان، د فیلمنامه مصوب )موضوع،به نسخه ایبندی پ 

 ( 3)پیوست  طبق زمان بندی تعیین شده در قراردادو سایر مدارک الزم  تحویل اثر 

 رعایت حقوق مالکانه انجمن در تمام مراحل عرضه و نمایش 

 کننده در تیتراژ و تمام اقالم تبلیغاتی اثرانجمن به عنوان تهیه درج لوگوی 
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 1پیوست شماره 

 بودجه دفاتر و استان هاجدول 

 )میلیون تومان( بودجه کل استان )میلیون تومان(بودجه دفتر  دفتر استان ردیف

 170 120 تبریز آذربایجان شرقی 1

 50 مراغه
 230 180 ارومیه  آذربایجان غربی 2

 50 مهاباد
 260 210 اردبیل اردبیل 3

 50 مشگین شهر
 530 210 اصفهان اصفهان 4

 140 کاشان

 100 نجف آباد

 80 خمینی شهر
 100 100 ایالم ایالم 5

 210 120 بوشهر بوشهر 6

 45 برازجان

 45 تنگستان
 160 160 کرج البرز 7

 140 140 شهرکرد چهارمحال و بختیاری 8

 430 200 مشهد خراسان رضوی 9

 50 سبزوار

 65 گناباد

 65 نیشابور

 50 تربت حیدریه
 100 100 بجنورد خراسان شمالی 10

 100 100 بیرجند خراسان جنوبی 11

 300 120 اهواز خوزستان 12

 100 آبادان

 80 دزفول
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 100 100 زنجان زنجان 13

 130 85 سمنان سمنان 14

 45 شاهرود
 150 150 زاهدان سیستان و بلوچستان 15

 270 220 شیراز فارس 16

 50 آباده
 160 160 قزوین قزوین 17

 120 120 قم قم 18

 220 220 سنندج کردستان 19

 300 145 کرمان کرمان 20

 55 بم

 100 رفسنجان
 160 160 کرمانشاه کرمانشاه 21

 100 100 یاسوج کهگیلویه و بویراحمد 22

 100 100 گرگان گلستان 23

 360 90 رشت گیالن 24

 90 بندرانزلی

 60 تالش

 60 رودبار

 60 الهیجان
 250 130 خرم آباد لرستان 25

 120 بروجرد
 170 120 ساری مازندران 26

 50 چالوس
 100 100 اراک مرکزی 27

 100 100 بندرعباس هرمزگان 28

 330 160 همدان همدان 29

 50 تویسرکان

 70 مالیر

 50 نهاوند
 150 150 یزد یزد 30
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 6000 6000 دفتر57 جمع مبلغ استان ها:  

     مبلغ کل 

   

 2000 2000 تهران تهران 
       

 8000     جمع مبلغ استان ها و تهران: 
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 2پیوست شماره 

 

 ای جهت برگزاری پیچینگ آنالین در موارد خاصدقیقه 7دستورالعمل تهیه ویدیوی 
 

 

آماده کرده و پس از آپلود آن در یک آدرس امن و محفوظ، لینک را در اختیار مسوول  دقیقه ای 7یک ویدیوی بایستی فیلمساز 

 مربوطه )مدیر استان یا کارشناس تولید ستاد مرکزی( قرار دهد.

به  ستقیم، با ایجاز و خالقیت،مبه شکل غیررده بایستی ضبط ک و صحبت هایش از خود در این ویدیو که فیلمساز بخش اعظم آن را 

و ..( به صورت تدوینی در  عکس .ویدیو متریال مربوط به پروژه )شامل صدا. بایستی  ویدیودر این هد. همچنین سواالت زیر پاسخ د

 .جایگذاری شود بین سخنان فیلمساز

 نام اثر چیست و کارگردان آن چه کسی است )رزومه بسیار موجز و مختصر از فیلمساز( -

 گذردیلم درچه جغرافیا و زمانی میف -

 خالصه سه خطی اثر  را به صورت شفاهی تعریف کند. -

 چرا باید این فیلم ساخته شود )توصیف مضمون اثر( -

الت رنگی فیلم/ عوامل پتوصیف استراتژی کارگردان در ساخت اثر )نکات دکوپاژی مثل: حرکات دوربین و ../ جنس تصویر و  -

 در فیلم/ سبک و لحن فیلم(و هنرمندان کلیدی حاضر 

 ذکر مبلغ درخواستی -
  نکته مهم:

به دلیل بحران اپیدمی موجود در کشور این ویدیو  بناست جایگزین ارائه حضوری فیلمساز در جلسه پیچینگ باشد. بنابراین تالش 

مند از خالقیت متناسب  بهره شود ویدیو هم در بحث فنی)صدا و تصویر(، و هم در انتقال اطالعات کیفیت کافی را داشته باشد و

 باشد.
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 3 پیوست شماره                                                                      

 «ای/ حرفه اینامه تولید فیلم کوتاه فیلم اول/ نیمه حرفهتفاهم»

 مقدمه:

قانون مذکور و اختیارات حاصله از اساسنامه  190مندرج در ماده قانون مدنی و با احراز شرایط  10نامه حاضر به استناد ماده تفاهم

 گردد.انجمن سینمای جوانان در این دفتر به شرح ذیل منعقد می

 

 نامه:( طرفین تفاهم1ماده 

ران به بین انجمن سینمای جوانان ایهای آن که مجموعاً غیرقابل تفکیک است فیمانامه به انضمام کلیه مدارک و الحاقیهاین تفاهم

ی ی ملی به شمارهو شناسه 411151368689های تهران، دارای کد اقتصادی به شمارهثبت شده در اداره ی ثبت شرکت1794شماره 

 به........... دفتر سرپرست..................... خانم/آقای ینمایندگ به مدیرعاملی آقای سید صادق موسوی و و  10100162740

که منبعد  شود می نامیده دهنده سفارش اختصاراً تفاهمنامه این در منبعد که............. تلفن:.......................................................... نشانی

....................... دارای کد ملی..................  فرزند........................ آقای نامه اختصاراً سفارش دهنده نامیده می شود و خانم/در این تفاهم

، ......................  ، به شماره حساب:...........................موبایل: ، ................... تلفن ثابت: ..........................................................................نشانی به

نامیده می شود با رعایت جمیع شرایط ذیل منعقد و طرفین متعهد و  تولیدکنندهنامه ، که از این پس در این تفاهمتربانک: تجا

 ملزم به اجرای دقیق مفاد آن گردیدند.

خواهد  نامه برحسب مورد اعم از ابالغ فسخ و غیره به نشانی تولیدکننده ارسالکلیه ابالغها و مکاتبات موضوع این تفاهم -1-1تبصره

شد. تغییر نشانی که بدون اطالع کتبی قبلی صورت گرفته باشد و همچنین استنکاف از دریافت نامه منتج به عدم ابالغ و یا عدم 

 حضور به هر نحو دیگر، خدشه به اعتبار ابالغ محسوب نخواهد شد.

 

 سفارش دهنده                                             تولید کننده                                                               

 انجمن سینمای جوانان ایران                                                                                                                        
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 اه حرفه ای با مشخصات زیر و بر مبنای طرح مصوب پیوست.نامه: حمایت از تولید فیلم کوت( موضوع تفاهم2ماده 

 دقیقه  ---به مدت   ---تولید فیلم 

 تجربی   انیمیشن  داستانی  مستند    در گونه:

 HDV  FHD  K2  K4و در قطع     

 نامه:( مدت اجرای تفاهم3ماده 

 یابد.با ایفای کامل تعهدات تولیدکننده خاتمه می ----شروع و در تاریخ   ---نامه از تاریخ این تفاهم

 نامه قابل تمدید خواهد بود.درصورت درخواست کتبی تولیدکننده و موافقت سفارش دهنده مدت این تفاهم: 3-1تبصره 

 نامه:( مبلغ تفاهم4ماده 

 ریال( میلیون ----ریال )به حروف ----نامه به میزان نامه جهت کل مدت تفاهممبلغ تفاهم

ریال(  ---ریال)به حروف  ---% از سهم مشارکت از طرف تولیدکننده و --ریال(معادل  ----ریال )به حروف  ----می باشد که 

 % سهم مشارکت از طرف سفارش دهنده می باشد که:----معادل 

 نامه پس از امضای تفاهم نامه پرداخت خواهد شد .از کل مبلغ تفاهم 25% -1

دست کم سه نفر از شورای استانی  مدیر استان، و تایید توسط نامه پس از تحویل راش ها بهاز مبلغ تفاهم  25% -2

 پرداخت خواهد شد

 دست کم سه نفر از شورای استانی مدیر استان و تایید توسط از مبلغ تفاهم نامه پس از تحویل راف کات به 25% -3

 پرداخت خواهد شد

 تایید و ثبت فیلم در آرشیو، ( پس از تحویلهزار ریال ----ریال )به حروف  ...........نامه به مبلغ پرداخت الباقی مبلغ تفاهم-4

   ستاد مرکزی پرداخت خواهد شد.

 پس از کسورات قانونی قابلیت پرداخت خواهد داشت. استانینامه با تائید سفارش دهنده و تایید شورای مبلغ تفاهم :4-1تبصره 

نامه از معافیت مالیاتی، مالیات مکسوره طبق نظر سازمان امور مالیاتی به طرف ف تفاهمدر صورت برخورداری طر-4-2تبصره 

 نامه عودت داده خواهد شد.) حداکثر زمان پیگیری از زمان دریافت اولین قسط به مدت ده روز می باشد.(تفاهم

 سفارش دهنده                       تولید کننده                                                                

انجمن سینمای جوانان ایران                                                                                                                                           
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( تضمین 5ماده   

به شماره ..............به [ شعبه ............کد..........از حساب جاری ........... بانک ..........عهده  چک]سفته[ یا ]تولیدکننده یک فقره 

نامه و به عبارتی حسن انجام کار به سفارش دهنده  مبلغ...............ریال)به حروف..............( ریال را بابت تضمین موارد مذکور در تفاهم

نامه نسبت به انجام تعهدات و یا ورود خسارت سفارش دهنده مخیر است طبق شرایط این تفاهم تحویل نمود که در صورت عدم

مذکور به میزان صالحدید خویش بدون مراجعه به مراجع قضایی اقدام نماید. یا سفتۀفسخ و وصول چک   

د شد.مذکور در هنگام تسویه حساب پس از انجام کامل تعهدات مسترد خواه یا سفتۀ چک :5-1تبصره   

نامه:( تعهدات طرفین تفاهم6ماده   

نامه در مسئولیت های ناشی از قانون کار و سایر قوانین موضوعه کلیه افرادی که برای تهیه و تولید موضوع تفاهم :6-1تبصره  

بوده و سفارش اختیار تولیدکننده قرار می گیرند و همچنین  پرداخت هر نوع حقوق و مزایای قانونی آنان به عهده تولیدکننده 

 دهنده  هیچگونه مسئولیت تعهد و یا تکلیفی در قبال ایشان نخواهد داشت. 

تولید کننده متعهد می شود که تمامی عناصر اصلی تشکیل دهنده فیلم؛ شامل فیلمنامه، باند صوتی، متریال :6-2تبصره ی 

نوی آن روشن و قانونی می باشد و مدارک الزم در تصویری، اورجینال بوده و در غیر این صورت وضعیت حقوق مالکیت مادی و مع

خصوص مالکیت قانونی را به سفارش دهنده ارائه داده است، در غیر این صورت مسئولیت تمامی عواقب ناشی از رعایت حقوق 

 مولف بر عهده تولید کننده خواهد بود.

نسخه سالم از فیلم کوتاه و موارد درخواستی را که یک روز پس از پایان تصویربرداری   90تولیدکننده حداکثر : 6-3تبصره ی 

 مورد موافقت سفارش دهنده  باشد را تحویل نماید.

ی ضوابط، مقررات و قوانین مربوط به اجرای موضوع تولیدکننده ملزم به رعایت کلیه شئونات اسالمی و ملی، کلیه: 6-4تبصره 

گونه مسئولیتی نخواهد داشت.نامه خواهد بود و سفارش دهنده  در این موردهیچتفاهم  

تولیدکننده موظف به تهیه و تحویل کلیه موارد مورد نیاز آرشیو و مجوزات اخذ شده با توجه به دستورالعمل صادره  :6-5تبصره 

نامه می باشد.خواهد بود که پیوست تفاهم  

یدکننده خواهد بودنامه به عهده تولپرداخت هرگونه عوارض و مالیات متعلق به این تفاهم :6-6تبصره   

نامه شود.تولیدکننده موظف به ارائه برنامه زمان بندی تولید فیلم خود می باشد که می بایست ضمیمه این تفاهم :6-7تبصره   

 –تلویزیونی  –کلیه ی حقوق مادی و معنوی اعم از عرضه در جشنواره های داخلی و خارجی، فروش ویدئویی  :6-8تبصره 

به طور کامل  در اختیار سفارش دهنده خواهد بود.نمایش خانگی و غیره   

در راستای شفاف سازی سازمان سینمایی، سفارش دهنده مختار است نسبت به انتشار قرارداد و محتوای آن در  :6-9تبصره 

های مربوطه اقدام نماید.سایت  

قید نماید .  تهیه کننده اثرتولیدکننده  موظف است در تیتراژ نام انجمن سینمای جوانان ایران را به عنوان  :6-10تبصره   

تولید کننده                                                                          سفارش دهنده               

انجمن سینمای جوانان ایران                                                                                                                                          
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( داوری :7ماده   

نامه و یا قائم مقام قانونی و شرعی طرفین نامه و شرایط و تعهدات مندرج در آن برای طرفین تفاهمممفاد این تفاه

نامه و سایر قابل قبول و الزم االجرا بوده و در صورت بروز هرگونه اختالف در تفسیر، تعبیر اجرای مفاد این تفاهم

آمیز و در صورت عدم حصول نتیجه  از طریق مسالمتنامه، حل اختالف بدواًمسائل پیش بینی نشده بین طرفین تفاهم

روز از تاریخ بروز اختالف به درخواست هر یک از طرفین برعهده داوری که از سوی اداره ی حقوقی سفارش  20ظرف 

دهنده  انتخاب می گردد خواهد بود. تضامین و تزئینات مرتبط با اعمال حق فسخ توسط سفارش دهنده  و حقوق 

ها قابل ارجاع به داور نمی باشد.مربوط به آن  

: داور مکلف است حداکثر ظرف یکماه از تاریخ ارجاع امر به داوری نسبت به حل اختالف تصمیم گیری 1-7تبصره 

نموده و به طرفین ابالغ نماید. طرفین با سلب حق اعتراض به رای داوری ، توافق نمودند که رای داور قطعی و غیر قابل 

باشد.فاصله پس از ابالغ قابل اجرا میاعتراض بوده و بال  

: پرداخت حق الزحمه داور برعهده محکوم علیه خواهد بود.2-7تبصره   

 

(سایر شرایط :8ماده   

تولیدکننده با علم و آگاهی کامل مسئولیت قبول فیلمنامه برای تولید را می پذیرد و چنانچه بعداً از طرف اشخاص 

دد  سفارش دهنده  مسئولیتی نداشته و تبعات آن برعهده تولیدکننده خواهد بود ثالث ادعایی و یا شکایتی مطرح گر

نامه تحمیل گردد و چنانچه به موجب احکام صادره قانونی در این خصوص دادنامه ای صادر و به طرف اول این تفاهم

 تولیدکننده ملزم به جبران هزینه ها و خسارات مادی و معنوی خواهد بود. 

ولیدکننده فیلم را مجدداً تدوین نماید و یا زمان آن را تغییر دهد هیچگونه تغییری در مالکیت و چنانچه ت -8-1

نامه به قوت خود باقی است.تعهدات تولیدکننده به وجود نمی آید و مفاد تفاهم  

معتبر خواهد  نسخه واحدالعتبار تنظیم شده و پس از امضای طرفین و ثبت 3تبصره و  14ماده و   8نامه در این تفاهم

 بود.

تولید کننده                                                                                         سفارش دهنده          

ران                                         انجمن سینمای جوانان ای                                                                                                  
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  سوم  الی اول  ط قرارداداقسافرم درخواست                                                                          

 مدیریت محترم دفتر

 با سالم و احترام،

به شووماره   پیچینگ................دارای مصوووبه شووورای اینجانب ....................................................... کارگردان  پروژه .............................................

به مبلغ .............................................ریال از قرارداد ...........  ....درخواسووت  دریافت قسووط ................................................مورخ ...........................

 شماره  .........................................مورخ ................................ را دارم.

 ایید. مبذول بفرمخواهشمند است اقدامات الزم را را  

 دفتر مدیرامضاء کارگردان                                         امضا                                                                                       

 در ستاد مرکزی: کارشناس تولید  استان )دست کم سه نفر( یا تولیدنظریه شورای 

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 مدیر عامل محترم  

 خواهشمنداست نسبت به   پرداخت قسط.................موافقت فرمائید .. با احترام ، نظر به اینکه فیلم در مرحله.......................می باشد 

 معاون تولید و پشتیبانی فنی                                                                                                                                      

 ))مجوز پرداخت((

 مالی ی و معاونت ادار

 نسبت به پرداخت ،مطابق با مفاد قرارداد اقدام نمائید.

 مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران
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 قرارداد چهارم قسطفرم درخواست                                                                              

 مدیریت محترم دفتر

 با سالم و احترام،

به شووماره   پیچینگ................دارای مصوووبه شووورای اینجانب ....................................................... کارگردان  پروژه .............................................

یال از قرارداد  چهارم ....درخواست  دریافت قسط ................................................مورخ ........................... به مبلغ .............................................ر

 شماره  .........................................مورخ ................................ را دارم.

 ایید. مبذول بفرمخواهشمند است اقدامات الزم را را  

 دفتر مدیرامضاء کارگردان                                         امضا                                                                                       

 کارشناس تولید در ستاد مرکزی :

...................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................... 

 

 مدیر عامل محترم  

 ............موافقت فرمائید ..با احترام ، نظر به اینکه فیلم در مرحله.......................می باشد  خواهشمنداست نسبت به   پرداخت قسط.....

 معاون تولید و پشتیبانی فنی                                                                                                                                      

 ))مجوز پرداخت((

 معاونت اداری و مالی 

 مفاد قرارداد اقدام نمائید.نسبت به پرداخت ،مطابق با 

 مدیر عامل انجمن سینمای جوانان ایران
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  موارد الزامی آرشیو جهت تسویه حساب مالی                          

 

 . فایل اصلی فیلم با شرایط زیر: 1

 ارائه گردند:ضبط شده اند ، بایستی با یکی از فرمت های ذیل  FULLHDیا  HDآثاری که به صورت  الف(

  فرمتMXF  با کُد کXDCAM  

   فرمت هایMPEG2  ،MPEG4 

  MOV  با کُد کH.264  

  حداقلBitrate  20000مناسب برای آثار بایسنی (20 Mbs) باشد  

 ارائه گردند:ضبط شده اند بایستی با یکی از فرمت های ذیل  k 4یا  k 2آثاری که به صورت  ب(

  فرمتMOV  با کُد کPRORESS 442 

  فرمتMXF  با کُد کXDCAM  

   فرمت هایMPEG2  ،MPEG4 

  MOV  با کُد کH.264  

 فریم بر ثانیه باشد. 25یا  24کلیه فیلم های ارسالی بایستی با سرعت  ج(

هر فیلم باید در دو نسخه ؛ بدون زیر نویس ، تیتراژ فارسی  و زیرنویس انگلیسی ، تیتراژ انگلیسی و برای  د(

فیلم های با گویش های غیر فارسی )ترکی ، کردی ، بلوچی ، لُری و ...( باید نسخه زیرنویس فارسی نیز تحویل 

 گردد.

 اسالید 20هر کدام    (JPGعکس های صحنه و پشت صحنه و کارگردان )بافرمت  .2

  تیزر و پوستر تبلیغاتی فیلم. 3

 ؛ شامل باندهای افکت ، موسیقی ، و دیالوگ و نریشن WAVEباندهای صدا به صورت جداگانه با فرمت . 4

رزومه فیلمساز، فیلمنامه و دیالوگ لیست، شناسنامه فیلم و لیست عوامل )فارسی و انگلیسی( به صورت فایل . 5
WORD 

 
 صورتی که هر کدام از موارد ذکر شده ناقص باشد به هیچ عنوان فیلم در مرحله تسویه حساب قرار نمی گیرد.در 
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 فرم شناسنامه فیلم )آرشیو(

 

 فیلم: کد    تاریخ ورود به آرشیو:                                                                                                         

 عنوان فیلم :

 کارگردان

 

 

 هنرپیشگان

 

 

  سایر عوامل  نویسنده

  سال تولید  تصویربردار

  مدت فیلم  صدابردار

  چندمین اثر کارگردان  تدوینگر

 محل تولید )لوکیشن های فیلمبرداری(:  دفتر

  تهیه کننده

  موضوع

 خالصه داستان

 

 تجربی                     پویانمایی                       مستند                  داستانی  قالب

  گونه )ژانر(

Mtsسایر موارد............... ......... )پسوند فایل( فرمت تصویربرداری       Avi      Mov                 MPEG   MP4    AVCHD  MXF   

      HD                FullHD        UHD          2K   4K             قطع

Resolution                       1440*1080     1920*1080       4096*2160          3840*2160         2048*1080       

Mov         فرمت فایل ارسالی                  MPEG   MP4             XDcam / Mxf     FS  24    25     

       سیاه و سفید   رنگی       (GBحجم فایل ارسالی)
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 میانسال    جوان    نوجوان    کودک مخاطبین

 زبان / گویش

   انگلیسی   فارسی    کالم بی

 ......زبان/ گویش های دیگر....................

  بیوگرافی کارگردان

 فعالیت های هنری و جوایزخالصه 

 

 

 

 تلفن تماس :

 کدملی :

 ایمیل :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


