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 بسمه تعالی

 السالم عليك يا علی بن موسی الرضا

 های ديجيتال رضوی جشنواره رسانه سومين فراخوان

 از سری برنامه های سيزدهمين جشنواره بين المللی امام رضا)ع(

 ديجيتال مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های

 4931مرداد و شهريورماه 

 

 به مناسبت سالروز میالد با سعادت حضرت علی ابن موسی الرضا )ع( و حضرت فاطمه معصومه )س( و همزمان با دهه کرامت ، 

 برگزار می نماید. تالیجید یاطالعات و رسانه ها یمرکز توسعه فناور

 

برگزار با محوریت معارف رضوی های دیجیتال  با هدف شناسایی و ارزیابی آثار فاخر رسانه رضوی های دیجیتال هرساله جشنواره رسانه

  گردد. می

 اهداف:

 الف( اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی به ویژه با حضور نسل جوان

 ن موسی الرضا )ع( ب( گسترش فعالیت های فرهنگی و مذهبی مرتبط با سیره ائمه اطهار به ویژه ابعاد مختلف شخصیت حضرت علی اب

 و حضرت معصومه )س(

 ج( شناسایی و ارج نهادن به تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی در زمینه سیره، شخصیت و معارف امام رضا)ع( 

 و کمک به انتشار گسترده تر این آثار

 

 بخش زیر برگزار نماید: 4دیجیتال درنماید رقابتی پویا و سازنده در بین عالقمندان عرصه این جشنواره تالش می

 اینترنتی تارنماهای .1

 نرم افزارهای تلفن همراه .2

 نرم افزارهای رسانه ای .3

 هنرهای دیجیتال .4

 

 بخش های جشنواره :

 رضوی دیجیتالی ایده های  -

  سبک زندگی ویژه -

 بخش مسابقه -
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 رضوی:ديجيتال بخش ايده های 

کمک به به منظور  وهای دیجیتال  در راستای برگزاری سومین جشنواره رسانه های دیجیتال مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه

 نماید.  محتوای معارف و فرهنگ رضوی از تولید آثار فاخر در قالب رسانه های دیجیتال حمایت میانتشار و ارائه 

بهمن ماه از طریق وبسایت  11های زیر و حداکثر تا  ی خود را در قالبرضو یجیتالید هایتوانند طرح و ایده متقاضیان میکلیه 

 ( به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.dmf.shamstoos.irجشنواره )

 

 ینترنتیا هاییگاهپا .1

 تلفن همراه ینرم افزارها .2

 یا رسانه ینرم افزارها .3

 بازی های رایانه ای .4

 یجیتالد هنرهای .1

 دیجیتالی در سطح بین الملل های فعالیت .6

 

 بخش ويژه سبك زندگی:

هدف این بخش شناسایی و معرفی آثار دیجیتالی با محتوای سبک زندگی الهام گرفته از آموزه های رضوی می باشد. لذا تولیدکنندگان 

 شرکت نمایند. محترمی که تولیداتی در حوزه سبک زندگی دارند، می توانند در این بخش

 متقاضیان برای شرکت در این بخش، هنگام ثبت نام ابتدا بخش سبک زندگی را انتخاب نمایند، سپس اثر خود را ثبت نمایند.
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 :مسابقه  بخش

 های برخط تارنماهای اينترنتی و رسانه -4

هزار مخاطب مشخص یا  یا بیش از یککه امكان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم ای است  رسانه برخط سامانه

 .آورد های محلی را فراهم می شبكه و نامشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده جهانی

 گردد. اینترنتی رضوی و بهترین وبالگ رضوی برگزار می تارنمایاین بخش در دو عنوان بهترین 

 

 :مسابقه یها عنوانالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برخط ب( شرايط شرکت در بخش تارنماهای اينترنتی و رسانه

 www.samandehi.irبایست در تارنمای ستاد ساماندهی تارنماهای ایران به نشانی  آثار متقاضی شرکت در جشنواره می .1

 ثبت شده باشند.

های دینی و ملی و  ی برخط مغایر قوانین و مقررات جاری کشور، فرهنگ و ارزش اثر و اجزاء به کار رفته در تارنما یا رسانه .2

 ایران نباشد.امنیت ملی جمهوری اسالمی 

ی برخط طبق قوانین و مقررات جاری جمهوری  حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به کار رفته در تارنما یا رسانه .3

 اسالمی ایران رعایت شده باشد.

 فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد. .4

  

 موضوعات عنوان بخش

 اینترنتی تارنماهای

 اینترنتی رضوی بهترین  تارنمای

 اینترنتی معارف رضویتارنما 

 گردشگری مشهد مقدستارنما 

 رضوی پادکستو  کستویدئو

 بهترین وبالگ رضوی
 رضوی نوشتار

 فتو وبالگ رضوی
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 نرم افزارهای تلفن همراه -2

گیرند.  تلفن همراه، محتوای تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده و سامانه های تلفن گویا مورد داوری قرار میدر این بخش نرم افزارهای 

گیری از  توانند به صورت مستقل و یا با بهره افزارهای این بخش بر روی گوشی تلفن همراه و یا تبلت ها قابل اجرا هستند و می نرم

رسانی با ارائه  ای و اطالع رار کنند و ارائه خدمات و محتوا نمایند و عموما دارای کارکرد رسانههای مخابراتی با مخاطب ارتباط برق سیستم

های تلفن همراه و...(می  افزاهای آموزشی و بازی افزارهای فرهنگی و مذهبی و ...( و یا کارکردهای آموزشی و سرگرمی )نرم محتوا )نرم

 شوند. های همراه، ارائه می د تقویم و مترجمهای کاربردی مانن باشند و یا در قالب برنامه

 :مسابقه یها عنوانالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 افزارهای تلفن همراه ب( شرايط شرکت در بخش نرم

بایست آثار دارای گواهی ثبت یا پروانه انتشار خود را در جشنواره شرکت  متقاضیان زیربخش نرم افزارهای تلفن همراه می .1

تنها در صورتی  اند،  آنها در جشنواره شرکت کردههای قبلی  دهند. ویرایش جدید نرم افزارهای تلفن همراهی که ویرایش

توانند در این دوره شرکت کنند که توسط هیئت داوران جشنواره از لحاظ ساختار و محتوا به عنوان نسخه جدید شناخته  می

 شوند.

افزاری،  سختمانند تجهیزات مكمل  –نسخه از هر اثر را با تمام تجهیزات جانبی و نیازهای آن  2هر شرکت کننده باید  .2

را به همراه کد رهگیری  –های جانبی و قاب  های الزم، کتاب سازی و سریال افزاری، کدهای فعال افزاری و نرم های سخت قفل

تا پایان مهلت ثبت نام به دبیرخانه جشنواره تحویل دهد. )الزم به ذکر است آثار ارسال شده پس از اتمام مراحل داوری در 

 شوند.( نی خواهند شد و عودت داده نمیآرشیو دبیرخانه بایگا

 اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره نباید با اثر ثبت شده در دبیرخانه مرکز)هنگام اخذ مجوز( متفاوت باشد. .3

های دیجیتال تولید شده باشد و مراحل طراحی و تولید نرم افزار  بایست با استفاده از ابزارها و فناوری اثر شرکت داده شده می .4

آن طی شده باشد، به نحوی که از مجموعه آثار محتوایی به کار رفته در آن متمایز باشد و بتوان آن را اثری متمایز از  در

 آثار به کار رفته در آن دانست.  مجموعه

اسالمی جمهوری   های ملّی و دینی و امنیت ملّی اثر و اجزای به کار رفته در آن مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش .1

 ایران نباشد. 

 های متعارف تلفن همراه و رسانه های برخط قابل اجرا باشد. اثر کامل باشد و در سامانه .6

افزاری به کار رفته در اثر طبق قوانین و  های نرم حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان سایر آثار فرهنگی و هنری و بسته .7

 د.مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باش

 فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد. .8

  

 موضوعات عنوان بخش

 تلفن همراه

 یرضوتلفن همراه نرم افزار  نیبهتر
 سیره رضوی تلفن همراهنرم افزار 

 زیارتی رضوی تلفن همراهنرم افزار 

  یرضو خدمات ارزش افزوده  نیبهتر

غیر اینترنتی های برخط  سامانه نیبهتر

 )هوشمند( رضوی
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 نرم افزارهای رسانه ای -9

ای هستند که برای دسترسی، نمایش، پخش و جستجوی محتوای دیجیتال همچون  افزاری رایانه های نرم ای، بسته افزارهای رسانه نرم

دیجیتال مورد  های رسانه حوزه در ع( )امام رضا حضرت به ویژه ینمعصوم ائمهمرتبط با سیره متن، صدا، فیلم، پویانمایی و تصویر 

 گیرند. استفاده قرار می

 

 :مسابقه یها عنوانالف( 

 

 

 

 

 

 ای: افزارهای رسانه شرايط شرکت در بخش نرم( ب

 بایست آثار دارای گواهی ثبت یا پروانه انتشار خود را در جشنواره شرکت دهند. متقاضیان می .1

افزاری،  مانند تجهیزات مكمل سخت -نسخه از هر اثر را با تمام تجهیزات جانبی و نیازهای آن 2هر شرکت کننده باید  .2

را به همراه کد رهگیری تا  -های جانبی و قاب های الزم، کتاب سازی و سریال افزاری، کدهای فعال افزاری و نرم های سخت قفل

های دیجیتال تحویل دهد.)الزم به ذکر است آثار ارسال شده پس از اتمام مراحل  پایان مهلت ثبت نام به دبیرخانه مرکز رسانه

 شوند.( ه نمیداوری در آرشیو دبیرخانه بایگانی خواهند شد و عودت داد

 اثر ارسال شده به دبیرخانه جشنواره نباید با اثر ثبت شده در دبیرخانه مرکز)هنگام اخذ مجوز( متفاوت باشد. .3

های دیجیتال تولید شده باشد و مراحل طراحی و تولید نرم افزار  بایست با استفاده از ابزارها و فناوری اثر شرکت داده شده می .4

در آن طی شده باشد، به نحوی که از مجموعه آثار محتوایی به کار رفته در آن متمایز باشد و بتوان آن را اثری متمایز از 

 آن دانست. مجموعه آثار به کار رفته در 

 ای قابل اجرا باشد. های متعارف رایانه عامل  اثر باید کامل و در سیستم .1

افزاری به کار رفته در اثر، طبق قوانین و  های نرم حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان سایر آثار فرهنگی و هنری و بسته .6

 مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.

 جازه ثبت نام در جشنواره را دارد.فقط صاحب حقوق اثر ا .7

  

 موضوعات عنوان بخش

 ینرم افزار رضو نیبهتر نرم افزارهای رسانه ای

 نرم افزار سیره رضوی

 نرم افزار زیارتی رضوی

 نرم افزار کودک و نوجوان رضوی
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 هنرهای ديجيتال -5

ها، ابزار و لوازم دیجیتالی مانند رایانه  هرگونه اثر هنری که ساخت، پردازش، مونتاژ، تولید و نمایش کل یا بخشی از آن با کمک فناوری

های ویژه تصویری، عكاسی  ای، نماهنگ، ویدیو آرت و گرافیک موشن، جلوه گیرد. پویانمایی رایانه گرفته باشد در این بخش قرار میانجام 

ی و نقاشی دیجیتال و هرگونه نوآوری و خلق هنری در فضای مجازی و نمایش ا انهیرا دیجیتال، طراحی، طراحی شخصیت، گرافیک

 یجیتال هستند.هایی از هنرهای د ویژه نمونه

 

 :مسابقه یها عنوانالف( 

 

 

 

 

 هنرهای ديجيتال( شرايط شرکت در بخش ب

 های دیجیتال تولید شده باشد. بایست با استفاده از ابزارها و فناوری اثر شرکت داده شده می .1
جمهوری   های ملّی و دینی و امنیت ملّی فرهنگ و ارزش اثر و اجزاء به کار رفته در آن مغایر قوانین و مقررات جاری، .2

 ایران نباشد. اسالمی
آوردن اثر، طبق  افزاری به کار رفته در پدید های نرم حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان سایر آثار فرهنگی و هنری و بسته .3

 قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.
 شود. در داوری جشنواره فقط از پدیدآورنده و صاحب حقوق اثر پذیرفته میآثار شرکت کننده  .4
 شرایط ارسال آثار پویا نمایی .1

o  هر اثر با فرمت وضوح تصویر باال بر روی حاملDVD نسخه به دبیرخانه جشنواره  2ذخیره و به همراه کد رهگیری و در

 تنها یک اثر قرار گیرد.( DVDارسال گردند. )در هر 

o بارگذاری شود.« تصویری از اثر»ت نام، یک فریم از اثر در بخش هنگام ثب 

 رایانه ای کیشرایط ارسال گراف .6
o برای مثال:  نام گذاری فایل( .ها براساس نام کاربری  باشدmaleki@farhang.ir-1) 

o  هنگام ثبت اثر انجام گیرد.« بارگذاری»ارسال آثار از طریق بخش 

  

 موضوعات عنوان بخش

 هنرهای دیجیتال

 یرضو ییانمایپو بهترین پویانمایی رضوی

 نقاشی و طراحی رضوی ای رضوی رایانه گرافیک نیبهتر

 رضویعكس  بهترین عكس دیجیتال رضوی

http://dmf.farhang.gov.ir/newsdetail-25810-fa.html
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 جوايز بخش طرح و ايده:

 ریال حمایت خواهد شد.  7707770777سه طرح و ایده برگزیده به میزان حداقل  از تولید

 

 جوايز بخش مسابقه آثار:

 شود: در هر عنوان به نفرات اول تا سوم جوایز زیر اهدا می

 سكه بهار آزادی 3جایزه رتبه اول: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 

 سكه بهار آزادی 2تقدیر + جایزه رتبه دوم: دریافت نشان سرآمد + لوح 

 سكه بهار آزادی 1جایزه رتبه سوم: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 

 

 جشنواره : نحوه ثبت نام، ارسال آثار

 شود.  انجام می dmf.shamstoos.irها از طریق بخش جشنواره تارنمای سرآمد به نشانی  کلیه اطالع رسانی

گیرد. برای ثبت نام ابتدا در سامانه عضو شوید، سپس در بخش  انجام می LOGIN.SARAMAD.IRثبت نام در جشنواره از طریق آدرس 

 اثر خود را در عنوان دلخواه شرکت دهید. های دیجیتال رضویجشنواره رسانه سومین

 باشد. می 37/73/1314مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا تاریخ 

 

 تماس با دبيرخانه:

 نشانی: 

 .رضوی های دیجیتالجشنواره رسانه سومین، طبقه دوم، دبیرخانه 76تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان مفتح، پالک 

 

 تلفن:

 )مستقیم( 88841612-721 

64-88846167-721 

 (164)داخلی  31-88311137-721

 

 رایانامه:

  dmf@shamstoos.ir 

 

 

 


