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فراخوان جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی
Medical Ethics Film & Photo Festival

دبیرخانه شورای عالی اخالق پزشکی کشور در نظر دارد با هدف معرفی و منایش آثار هرنی برگزیده ایرانی در قالب عکس و فیلم 
)مستند و کوتاه( با محوریت مضامین اخالق پزشکی، جشنواره عکس و فیلم اخالق پزشکی را از تاریخ ۱۶ تا ۱۸ بهمن ۹۸ برگزار 
مناید. این جشنواره که همزمان با هفتمین کنگره ساالنه اخالق پزشکی ایران در شهر ساری برگزار می شود، تالش کوچکی است 
برای گردآوری ایده های بزرگ؛ دعوتی دوستانه از سینامگران، عکاسان و هرنمندان متعهدی که اخالق و سالمت دغدغه آنهاست.

اهداف
آشنایی مخاطبان و آحاد جامعه با اهمیت مباحث اخالق پزشکی مانند رابطه پزشک و بیامر، مراقبت های پایان حیات،   )۱
مرگ مغزی، سقط جنین، درمان های کمک باروری، تاریخ پزشکی و سایر مضامینی که در بخش »موضوع های جشنواره« 

به اهم آنها اشاره شده است
همگرایی سینامگران، عکاسان و سایر هرنمندان با جامعه متخصصان اخالق پزشکی  )2

ترغیب هرنمندان به خلق آثار شایسته و در خور در عرصه اخالق پزشکی  )3
تقدیر از هرنمندان فعال در زمینه تولید محتوای سامل و اخالقی در عرصه سالمت  )4

بخش های جشنواره
جشنواره فیلم و عکس اخالق پزشکی در سه بخش زیر برگزار خواهد شد:

فیلم مستند  )۱
فیلم کوتاه: حداکرث 3۰ دقیقه  )2

عکس  )3

موضوع های جشنواره
آثاری که منطبق با موضوع های زیر باشند، می توانند در جشنواره ثبت نام منایند:

رابطه پزشک و بیامر، تاریخ پزشکی، حقوق بیامر، مراقبت های پایان حیات، مرگ مغزی، پیوند اعضا، سقط جنین، اتانازی، 
ناباروری و درمان های کمک باروری، رعایت حریم خصوصی بیامران، رازداری، اخالق حرفه ای و سازمانی، حقیقت گویی و دادن 

خرب بد به بیامران، اخالق در پژوهش و آموزش، اخالق در بالیا و فوریت ها، تعارض منافع و...

گاهشامر جشنواره
آخرین مهلت ثبت نام و ارسال آثار: 3۰آذر  )۱

اعالم آثار منتخب: 3۰ دی  )2
برگزاری: ۱۶ تا ۱۸ بهمن  )3

جوایز جشنواره
بخش مستند  )1

نفر اول: دیپلم افتخار به همراه ۶۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )۱-۱
نفر دوم: دیپلم افتخار به همراه ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )۱-2
نفر سوم: دیپلم افتخار به همراه 4۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )۱-3

بخش فیلم کوتاه  )2
نفر اول: دیپلم افتخار به همراه ۵۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )2-۱
نفر دوم: دیپلم افتخار به همراه 4۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )2-2



نفر سوم: دیپلم افتخار به همراه 3۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )2-3

بخش عکس  )3
نفر اول: دیپلم افتخار به همراه 4۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )3-۱
نفر دوم: دیپلم افتخار به همراه 3۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )3-2
نفر سوم: دیپلم افتخار به همراه 2۰ میلیون ریال جایزه نقدی  )3-3

مقررات جشنواره
تکمیل و ارسال فرم تقاضا به منزله قبول کامل مقررات جشنواره است.  )۱

محدودیتی در تعداد آثار ارسالی و تاریخ تولید آثار ارسالی برای متقاضیان وجود ندارد.  )2
رشکت کنندگان در بخش فیلم الزم است بر روی هر دی وی دی نام فیلم و فیلمساز و مدت زمان فیلم و شامره تلفن   )3

کارگردان را به طور کامل درج و ارسال منایند.
سه قطعه عکس صحنه و پوسرت فیلم با کیفیت ۱۰۰۰ در ۱۵۰۰ پیکسل هنگام ثبت نام باید در پرتال جشنواره بارگذاری شود.  )4

عکس ها و فیلم های جشنواره توسط متخصصان اخالق پزشکی و اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با   )۵
مشورت و همفکری گروهی از سینامگران انتخاب و داوری خواهد شد.

تعداد محدودی از آثار برگزیده در بخش های عکس، فیلم مستند و فیلم کوتاه در ایام جشنواره به منایش در خواهد آمد.  )۶
متقاضی پس از اعالم انتخاب اثرش توسط دبیرخانه موظف است یک نسخه اصلی اثر را بر اساس فرمتی که از سوی بخش   )7
فنی اعالم خواهد شد به دبیرخانه جشنواره ارائه مناید. فیلم هایی که استانداردهای فنی و کیفیت منایش نداشته باشند 

از بخش مسابقه حذف می شوند.
تعیین تعداد و تاریخ منایش فیلم های برگزیده و عکس های منتخب به عهده دبیرخانه جشنواره است.  )۸

نسخه ارسالی فیلم ها عودت داده نخواهد شد و حق استفاده از عکس ها و فیلم های منتخب در روندهای آموزشی برای   )۹
مرکز اخالق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران محفوظ است. 

دبیرخانه جشنواره می تواند تا سقف 3 دقیقه از فیلم های منتخب را برای استفاده فرهنگی در شبکه های اجتامعی یا   )۱۰
تلویزیون منترش مناید.

منایش فیلم های برگزیده در جشنواره مطابق مقررات سازمان سینامیی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده و داشنت   )۱۱
پروانه ساخت و منایش برای آثار سینامیی الزامی است.

جایزه بخش فیلم مستند و فیلم کوتاه به کارگردان اثر اهدا خواهد شد.  )۱2
متقاضیان رشکت در بخش عکس می توانند حداکرث ۵ عکس در سامانه جشنواره بارگذاری منایند. هرگونه دخل و ترصف   )۱3

در عکس ها به شکلی که اصالت عکس را مخدوش کند، ممنوع است.
اخذ تصمیم نهایی درباره هر نکته ای که در مقررات حارض پیش بینی نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی   )۱4

از مقررات با دبیر جشنواره است.

نحوه ثبت اثر
متقاضیان رشکت در جشنواره باید با مراجعه به سامانه جشنواره به آدرس  mehr.tums.ac.ir نسبت به تکمیل فرم تقاضا اقدام 
منایند و تا تاریخ اعالم شده نسخه بازبینی را همراه با فرم تکمیل شده به دبیرخانه تحویل دهند. عدم تحویل نسخه تا زمان مقرر 

به منزله انرصاف از حضور در جشنواره تلقی خواهد شد. 
متقاضیان همچنین می توانند عکس های مورد نیاز برای ثبت نام را در سامانه جشنواره آپلود کنند و یا به یکی از ایمیل های زیر 

cinempathy@gmail.comارسال منایند:
cinematicethics@gmail.com

در هر صورت، تکمیل فرم ثبت نام در سامانه جشنواره برای نهایی شدن ثبت نام رضورت دارد.

نشانی دبیرخانه
تهران، خیابان ۱۶ آذر، نرسیده به خیابان پورسینا، مرکز تحقیقات اخالق و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، طبقه دوم، 
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