
* تالش می شود از سال آینده این جشن در روز جهانی انیمیشن  ۶ آبان ماه برگزار می گردد.

آیین دُهم

انجـمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران بـه مـنظور شـناسـایی ، مـعرفی و تـقدیر از بـرتـرین دسـت انـدرکاران 
انیمیشن در سـطح ایران هـمه سـالـه در آبـان مـاه * و هـمزمـان بـا روز جـهانی انیمیشن جـشن بـزرگ انیمیشن ایران 
را بـرگـزار می کند. این جـشن بـا هـدف ارتـقای فنی و هـنری هـنر/ صـنعت انیمیشن و ایجاد رقـابـت سـازنـده بین 
فعاالن انیمیشن و معرفی استعدادهای برتر و همچنین تثبیت و ارتقای جایگاه انیمیشن ایران برگزار می شود. 
دهمین جـشن بـزرگ انیمیشن ایران زیر نـظر خـانـه سینما بـرگـزار می شـود. این جـشن از مجـموعـه جـشنهای خـانـه 

سینماست که با کمی تاخیر در اواخر آبان ماه  برگزار می گردد.



شرایط عمومی آثار

َشرایط َثبت نام

ثبت نام

تمام آثارشرکت کننده در جشن می باید فیلم انیمیشن* و محصول کشورایران باشند. 

 فیلم می تواند محصول مشترک ایران و کشور دیگری باشد اما کارگردان فیلم می باید ایرانی باشد. •

 فیلم های بلند و مجموعه ها تنها بعد از پخش سراسری می توانند در جشن شرکت کنند. •

 سال تولید و یا پخش آثار حداکثر می باید یک سال قبل از تاریخ برگزارای جشن باشد. •
*فیلم انیمیشن بـه اثـری گـفته می شـود که کارکترهـای اصلی آن بـصورت فـریم بـه فـریم سـاخـته شـده بـاشـد و یا بیش از ۷۵ درصـد زمـان فیلم از 

تکنیک انیمیشن استفاده شده باشد. 

تـنها صـاحـب اثـر می تـوانـد فیلم را در جـشن ثـبت نـام کند و هـر فیلم تـنها یکبار می تـوانـد در جـشن بـزرگ انیمیشن 
ایران شرکت کند . 

تهیه کننده بـه عـنوان صـاحـب اثـر شـناخـته می شـود و اگـر کارگـردان و شـخص دیگری مـبادرت بـه ثـبت نـام 
کرده بـاشـد می بـاید رضـایت  تهیه کننده را هـمراه داشـته بـاشـد ، در صـورت اعـتراض صـاحـب اثـر فیلم از جـشن خـارج 

خواهد شد. 



شرایط فنی آثار جهت ثبت نام 
  H264 بـا کدِک  HD  بـاشـد و در قـطع  .MP4 .MOV فـرمـت  فیلمهای شـرکت کننده در جـشن می بـاید

به دبیرخانه جشن تحویل گردد.  
  

مراحل ثبت نام 
    مـتقاضیان می تـوانـند فـرم ثـبت نـام را از سـایت انجـمن www.animationguild.ir دانـلود نـمایند و پـس 
از پــر کردن آن را بــه هــمراه لینک قــابــل دانــلود فیلم و فــایل هــای هــمراه بــه آدرس ایمیل    

awards@animationguild.ir    ارسال نماید.  

َشرایط َثبت نام

مهلت ارسال آثار 
   مـتقاضیان از۱۰  مهـر تـا ۱۰ آبـان ۱۳۹۷ فـرصـت دارنـد در رقـابـت جـشن ثـبت نـام و آثـار خـود را ارسـال 

نمایند. 
   - مهلت ارسال و ثبت نام تمدید نخواهد شد.  



   دهمین جـشن بـزرگ انیمیشن ایران از سـه اثـر بـرگـزیده را در بـخشهای بـلند ، کوتـاه و سـریال 
تقدیر می نماید. شرایط ثبت نام در هر یک از این بخشها در ادامه آمده است:  

َجوایز َجشن

آثار برگزیده 

    دهمین جــشن بــزرگ انیمیشن ایران در هــفت رشــته ، داســتان پــردازی ، شخصیت ســازی ، 
فـضاسـازی ، صـدا ، مـوسیقی ، انیمیت و کارگـردانی بهـترین دسـت انـدرکاران را مـورد تـقدیر قـرار 
خـواهـد داد. این بـخش از جـشن بـه مـنظور  ارتـقا ، تـشویق و مـعرفی عـوامـل مـتخصص در هـنر/صـنعت 

انیمیشن پایه گذاری شده است. 

    شرکت در هریک از  رشته های ذکر شده منوط به ثبت نام فیلم در رقابت آثار برگزیده ( بلند ، کوتاه و مجموعه) است. 

دستاوردهای فنی/هنری



َجوایز َجشن

بهترین فیلم بلند 
   عـنوان فیلم بـلند بـرگـزیده بـه فیلمی خـواهـد رسید که در گسـتره هـنر انیمیشن بـتوان آنـرا فیلم بـلند انیمیت 
شـده دانسـت ، مـدت فیلم می بـاید بیش از ۴۰ دقیقه بـاشـد و در مـدت یک سـال پیش از تـاریخ فـراخـوان 

جشن در کشور ایران به انتشار و یا اکران عمومی درآمده باشد. 

بهترین فیلم کوتاه 
   آثار شرکت کننده در این بخش می باید کمتر از ۲۰ دقیقه زمان داشته باشند. 

   سال تولید فیلمهای شرکت کننده می باید یک سال قبل از تاریخ برگزاری جشن باشد.   
بهترین سریال 

   در این بخش سریالهای تلویزیونی ، اینترنتی و اپیزودیک به رقابت می پردازند .  
   هـر فـصل از یک مجـموعـه تـنها یکبار می بـاید در جـشن شـرکت کند. از هـر فـصل  ۳ اپیزود می تـوانـد بـطور 

مستقل در جشن شرکت کند. 
    آثـار شـرکت کننده در جـشن می بـاید در مـدت یک سـال پیش از تـاریخ فـراخـوان جـشن در رسـانـه هـای 

کشور ایران به انتشار عمومی درآمده باشد. 

 آثار برگزیده 



 بهترین داستان پردازی     

   این عـنوان بـه فـرد یا گـروه  دسـت انـدرکاران داسـتان پـردازی یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر ۵ نـفر) این 
عـنوان متشکل از نـگارش داسـتان ، فیلمنامـه و اسـتوری بـرد و اسـتوری ریل اسـت. در هـنگام ثـبت نـام می 

باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود.  

    پیشنهاد می شـود بـرای بـررسی تخصصی داوران *فـایل مـحتویات پیشنهادی هـمراه بـا فـرم ثـبت نـام ارسـال 
گردد.    

   *فایل محتویات پیشنهادی - داستان پردازی  

   جهـت داوری تخصصی داسـتان پـردازی پیشنهاد می شـود یک بـخش و یا یک سکانـس انـتخابی از فیلم بـه 
صـورت تفکیک شـده ارسـال گـردد، که در آن بـخشهای تشکیل دهـنده داسـتان فیلم و عـوامـل آنـها 

بصورت مجزا آمده باشد، مانند داستان، فیلمنامه، استوری برد، استوری ریل یک سکانس مشخص. 

   لـطفا در نـام گـذاری فـایل نـام اثـر و عـنوان بـخش (داسـتان پـردازی) ذکر شـود، تـعداد صـفحات حـداکثر ۳۰ 
صفحه A4 و در قالب یک فایل PDF  یا ۳۰ فایل JPG که بصورت یک فایل ZIP زیپ درآمده تنظیم شود. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری



بهترین شخصیت سازی   

   این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران شخصیت سـازی یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر ۵ نـفر) این 
عـنوان متشکل از اتـودهـای اولیه ، مـدل شیت نـهایی و یا شخصیت نـهایی( در اسـتاپ مـوشـن سـاخـت عـروسک 
نـهایی ، در ۳ بـعدی سـاخـت مـدل نـهایی) اسـت. در هـنگام ثـبت نـام می بـاید اسـامی و سـمت افـراد بـصورت کامـل 

ذکر شود. 

   پیشنهاد می شود برای بررسی تخصصی داوران *فایل محتویات پیشنهادی همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.    

   *فایل محتویات پیشنهادی - شخصیت سازی 

   جهـت داوری تخصصی شخصیت سـازی پیشنهاد می شـود کلیه مـراحـل مـوثـر در سـاخـت شخصیتهای یک اثـر بـه 
صـورت تفکیک شـده ارسـال گـردد، که در آن بـخشهای شکلگیری شخصیتهای فیلم و عـوامـل آنـها بـصورت 
مجـزا آمـده بـاشـد، مـانـند اتـودهـای اولیه، طـراحی شخصیت، مـدل شیت، سـاخـت عـروسک(اسـتاپ مـوشـن) سـاخـت 
مـدل(۳ بـعدی). لـطفا در نـام گـذاری فـایل، نـام اثـر و عـنوان بـخش (شخصیت پـردازی) ذکر شـود، تـعداد صـفحات 
حـداکثر ۱۰ صـفحه A4 در قـالـب یک فـایل PDF  و یا ۱۰ فـایل JPG که بـصورت یک فـایل ZIP زیپ درآمـده 

تنظیم شود. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری



بهترین فضاسازی   

   این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران فـضاسـازی یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر ۵ نـفر) این عـنوان 
متشکل از طـراح کانسـپت ، طـراح آکسسوار و بکگرانـد و کارگـردان هـنری( در اسـتاپ مـوشـن و ۳ بـعدی طـراح 

دکوروآکسسوار و مدیر نور و تصویربرداری ) است.  

    در هنگام ثبت نام می باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود. 

    پیشنهاد می شود برای بررسی تخصصی داوران *فایل محتویات پیشنهادی همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.    

   *فایل محتویات پیشنهادی - فضاسازی 

   جهـت داوری تخصصی فـضاسـازی پیشنهاد می شـود کلیه مـراحـل مـوثـر در سـاخـت فـضای فیلم بـه صـورت تفکیک 
شـده ارسـال گـردد، که در آن بـخشهای شکلگیری فـضای فیلم و عـوامـل آنـها بـصورت مجـزا آمـده بـاشـد، مـانـند 

کانسپت ، طراحی بکگراند، ساخت دکور(استاپ موشن) ساخت مدل(۳ بعدی). 

    لـطفا در نـام گـذاری فـایل، نـام اثـر و عـنوان بـخش (فـضاسـازی) ذکر شـود، تـعداد صـفحات حـداکثر ۱۰ صـفحه A4 در 
قالب یک فایل PDF  و یا ۱۰ فایل JPG که بصورت یک فایل ZIP زیپ درآمده است. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری



بهترین طراحی صدا   

    این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران طـراحی صـدا یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر۳ نـفر) این 
عنوان متشکل از طراحی صدا ، فولی و تدوین صدا است.  

    در هنگام ثبت نام می باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود. 

بهترین موسیقی   

    این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران سـاخـت مـوسیقی یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر۳ نـفر) این 
عنوان متشکل از آهنگساز و تنظیم کننده موسیقی است.  

    در هنگام ثبت نام می باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری



بهترین انیمیت   

   این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران انیمیت یک اثـر اعـطا می گـردد،(حـداکثر ۵ نـفر) این عـنوان 
متشکل از تمامی مراحل انیمیت ۲ بعدی ، ۳ بعدی و استاپ موشن است.  

    در هنگام ثبت نام می باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود. 

    پیشنهاد می شود برای بررسی تخصصی داوران *فایل محتویات پیشنهادی همراه با فرم ثبت نام ارسال گردد.    

   *فایل محتویات پیشنهادی - انیمیت 

   جهـت داوری تخصصی انیمیت پیشنهاد می شـود کلیه مـراحـل مـوثـر در انیمیت یک اثـر بـه صـورت تفکیک شـده 
اعـالم گـردد و مـراحـل آن ارسـال شـود، که در آن مـراحـل اصلی انیمیت فیلم و عـوامـل آنـها بـصورت مجـزا آمـده 

باشد، مانند انیمیت راف ، انیمیت نهایی(استاپ موشن و ۳ بعدی). 

   لـطفا در نـام گـذاری فـایل، نـام اثـر و عـنوان بـخش (انیمیت) ذکر شـود، یک کلیپ حـداکثر ۵ دقیقه ای  در بـا 
فرمت mp4 .mov.  با کدِک H264 در قالب یک فایل ZIP زیپ درآمده ارسال گردد. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری



بهترین کارگردانی  

این عـنوان بـه فـرد یا گـروه دسـت انـدرکاران کارگـردانی یک اثـر اعـطا می گـردد.(حـداکثر۳ نـفر) در هـنگام 
ثبت نام می باید اسامی و سمت افراد بصورت کامل ذکر شود. 

َجوایز َجشن
دستاوردهای فنی/هنری

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین فیلم بلند 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین فیلم کوتاه 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین سریال 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین کارگردانی  

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین انیمیت 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین داستان پردازی 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین شخصیت پردازی 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین صداگذاری 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین موسیقی 

جام زرین و لوح تقدیر به بهترین فضاسازی 

لیست کل جوایز

- در هر بخش تنها یک جام زرین به برندگان تقدیم می گردد.



داوری دهم 

    در دهمین جـشن بـزرگ انیمیشن ایران شیوه جـدیدی در داوری آثـار اجـرا خـواهـد شـد که بـه صـورت تـدریجی در 
جهت تخصصی تر شدن روند داوری در بازه ای ۲ ساله به آکادامی منتهی خواهد شد.  

مرحله اول 

    از هـر یک از ۷ رشـته تخصصی رقـابـت کننده در جـشن ۳ داور مـعرفی می گـردد، این ۲۱ داور در مـرحـله اول بـه 

بـررسی تخصصی آثـار می پـردازنـد. هـر ۳ داور که در  یک گـروه تخصصی قـرار دارنـد ، نـامـزدهـای بـخش خـود و 

نامزدهای آثار برگزیده را اعالم می دارند.( بین ۲ تا ۵ نامزد* ) 

    مرحله نهایی 

     در مرحله نهایی ۲۱ داور منتخب به کل نامزدها رای خواهند داد و برگزیدگان از شمارش آرا بدست خواهند آمد.  

کمیته صیانت 
   کمیته ای متشکل از دبیر جـشن ، یک نـماینده از هیات مـدیره صـنف و یک عـضو مـنتخب از داوران بـه شـمارش آرا و 

تعیین برندگان می پردازد.

شیوه داوری و انتخاب آثار 

 *در صورتی که در یک بخش کمتر از ۲ نامزد از سوی داوران معرفی گردد، آن بخش از حالت رقابت خارج می گردد.



یادداشت َدبیر 

در اولین سـال تـولـد انجـمن صنفی فیلمسازان انیمیشن ایران در تـالش هسـتیم تـا شـبی را در کنار هـم بـه بـهانـه 
انیمیشن شاد باشیم و جشن بگیریم. 

جـشن امـسال تـفاوهـای انـدکی بـا سـالـهای پیش دارد، اول در عـنوان جـوایز و نـحوه داوری آثـار که امیدواریم بـا 
این تغییرات بـتوانیم بـه سـمت تـشویق و بهـتر دیده شـدن عـوامـل مـوثـر انیمیشن حـرکت کنیم ، دیگراینکه 
جـشن امـسال کمی کوچکتر بـرگـزار خـواهـد شـد، هـمه می دانیم جـامـعه مـا، امـروز در شـرایط دشـوار اقـتصادی 
بسـر می بـرد و پـر واضـح اسـت که بـرگـزاری جشنی بـاشکوه در این شـرایط،  اوضـاع مـا جـامـعه انیمیشن را بهـتر 
نـخواهـد کرد امـا یقیناً گـذرانـدن شـبی شـاد و صمیمی در کنار هـم، حـالـمان را بهـتر می کند و مـا را بـه روزهـای 

خوش فردا امیدوارتر خواهد نمود. 
پس بیاییم در کنارهم جشن بگیریم، خاطره بسازیم و همکاران خوش ذوقمان را بستاییم. 

دبیر جشن دهم  
معین صمدی  
اه ۱۳۹۷ رـم مـه


