فراخوان دومین جشنواره
فیلم کوتاه با موضوع بين المللي

« استانداردهاي
ويدئويي
خالق صحنه جهاني»

دفتــر روابــط عمومــی و ارتباطــات بیــن الملــل ســازمان ملــی
اســتاندارد بــه مناســبت روز جهانــی اســتاندارد (  22مهــر – 14
اکتبــر ) همــه عالقــه منــدان را بــه شــرکت در رقابــت ویدئویــی
بــا موضــوع "اســتانداردهای ویدئویــی خالــق صحنــه جهانــی" دعــوت
مــی کنــد.
ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ایــن رقابــت بیــن المللــی را بــا
همــکاری کمیســیون بیــن المللــی بــرق و الکتروتکنیــک (،)IEC
ســازمان بیــن المللــی اســتاندارد ( )ISOو اتحادیــه ارتباطــات راه
دور ( )ITUدرایــران برگــزار مــی کنــد.

موضوع

ویدئــوی ارســالی بایــد داســتانی را کــه نشــان دهنــده اثرگــذاری
ویدئــو بــر زندگــی در آینــده نزدیــک یــا دور باشــد ،بــه تصویــر
بکشــد.

مشخصات ویدئو

•ویدئــوی ارســالی بایــد حداکثــر  20ثانیــه و در فرمــت اســتاندارد
یوتیــوب ( )aspect ratio 16:9باشــد.
•ویدئــوی شــما بایــد شــامل تیتــراژ پایانــی  3ثانیه ای بــرای نمایش
تصویــر روز جهانــی اســتاندارد  2019باشــد( .تصویــر در لینــک
) https://www.worldstandardscooperation.org/wsd2019

•ویدئوهــا بایــد بــه زبــان انگليســي یــا داراي زیــر نویــس روان
انگلیســی باشــد.
•از لوگــوی شــرکتهای دیگــر تصویــر نگیریــد .هیــچ گونــه لوگــو ،عالمت
تجــاری ،طــرح یــا آثــار مشــمول حقــوق مالکیــت معنــوی یــا دارایــی های
تجــاری را در فیلــم قــرار ندهیــد .ویدئــوي ارســالی بایــد همــراه بــا
پیوســت اطالعــات زیر باشــد:
• نام شما یا اعضای گروه
• خالصــه توصیفــی از آنچــه کــه داســتان ویدئو تــاش دارد به مخاطب
نشــان دهد.
• بیانیــه انگلیســی بــه ایــن شــرح :ایــن اثــر ما بــرای شــرکت در رقابت
ویدئویی روز جهانی اســتاندارد اســت.
futurevideo competition# This is our entry to the WorldStandardsDay2019
organized by www.worldstandardscooperation.org
• آدرس ایمیل برای برقراری ارتباط با شما
• شرکت کنندگان می توانند تا  3اثر ارسال نمایند.

داوری

ویدئوهــای ارســالی ابتــدا در هیــات داوری (متشــکل از هنرمنــدان و
اســاتید صاحــب نــام ایرانــی ) بررســی و برتریــن هــا بــرای مراجع بین
المللــی ارســال خواهــد شــد و ســپس آثــار ارســالی بــه ســازمانهای
 IEC، ISOو  ITUبــا رای عمومــی انتخــاب و در  163کشــور عضــو ایــزو
منتشــر خواهــد شــد.

جوایز

بــه برنــده مســابقه جایــزه نقــدی بــه مبلــغ  1500فرانــک ســوئیس
و بــه ســه اثــر برتــر دیگــر هــر یــک مبلــغ  500فرانــک ســوئیس
اهــدا خواهــد شــد .ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران نیــز بــه  3نفــر
از برگزیــدگان ایــن رقابــت جوایــز ارزشــمندی اهــدا خواهــد کــرد.

مهلت و نحوه ارسال آثار:

عالقمنــدان مــی تواننــد آثــار خــود را در قالــب فایــل فشــرده شــده
 MPEGکــه حجــم آن کمتــر از  4MBباشــد ،حداکثــر تــا  15مــرداد
مــاه  1398بــه نشــانی پســت الکترونیــک publicrelations@isiri.gov.ir
ارســال یــا بــرای هماهنگــی بــا «دبیرخانــه جشــنواره» به شــماره تلفن
 026 32818989و  026 32807045تمــاس حاصــل فرماینــد .

