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 السالم علیک یا علی به مًسی الرضا)علیٍ السالم(

 

  فراخًان

 رضًی ريیکرد مجازی، فضای جًان،جشىًارٌ 

 جشىًارٌ بیه المللی امام رضا )ع( سیسدَمیهاز سری بروامٍ َای 

 9314 آبان ماٌ

 

 (س) معصًمٍ ٍمفاط حضرت ي( ع) الرضا مًسی ابه علی حضرت سعادت با میالد سالريز مىاسبت بٍ

 برگسار می وماید.َرمسگان  داوشگاٌ

 اَداف

 ِسضَی هٌَس فشٌّگ تشٍیح ٍ اؿبػ  

 ع() سضب اهبم ٍیظُ ثِ هؼلَهیي ائوِ ػیشُ ثب هشتجظ هزّجی ٍ فشٌّگی فؼبلیتْبی گؼتشؽ 

 اًتـبس ثِ کوک ٍ( ع) سضب اهبم هؼبسف ٍ ؿخلیت ػیشُ صهیٌِ دس ٌّشی ٍ فشٌّگی ثشتش آثبس پذیذآٍسًذگبى ٍ کٌٌذگبى تَلیذ داؿت گشاهی 

 آثبس ایي گؼتشدُ

 محًرَای جشىًارٌ

 خَاى ٍ فشكت ّبی فضبی هدبصی 

 خَاى ٍ تْذیذّبی فضبی هدبصی 

 خَاى ٍ خالقیت ٍ سؿذ ٍ ثبلٌذگی دس فضبی هدبصی 

 خَاى، اختشاػبت ٍ کـف اػتؼذادّب 

 خَاى، فکش ثکش، اسائِ عشح کبسثشدی ثشای ثْیٌِ ػبصی فضبی هدبصی 

 دس فضبی هدبصی خَاى ٍ ایدبد هَج هثجت 

 فضبی هدبصی ٍ ػجک صًذگی 

 فضبی هدبصی ٍ َّیت دیٌی 

 فضبی هدبصی ٍ َّیت هلی 

 فضبی هدبصی ٍ دّکذُ خْبًی 

 قالب َای جشىًارٌ

 ٍثالگ  .1

 ٍة ػبثت .2

 ًـشیِ .3

 سػبًِ ّبی دیدیتبل .4

 ایویل .5

 پیبهک .6
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 قالب َای جشىًارٌ رضًی داوشگاٌ جامع َرمسگان

 سضَی هی ثبؿذ کِ ػجبست اػت اص:ثش اػبع خَاى، فضبی هدبصی ثب سٍیکشد 

 کلوِ 12کلوِ ٍ حذاکثش  5ـ پیبهک : ثْتشیي خولِ ٍ هتي کَتبُ پیشاهَى هحَسّبی خـٌَاسُ. حذاقل 1

ـ ایویل : ؿبهل هتَى ثلٌذ، قلِ، داػتبى، تحقیق ٍ پظٍّؾ ٍ هقبلِ ػلوی هی ثبؿذ کِ هحذٍدیتی ًذاؿتِ ٍلی ثش اػبع هحَسّبی خـٌَاسُ 2

 ٍ كفحِ ثٌذی ثش اػبع قَاًیي ٍ هقشسات هی ثبؿذ.عشاحی هی گشدد 

 ـ ًـشیِ یب سػبًِ هکتَة ًَؿتبسی3

ثب هَضَػبت فشٌّگی، اختوبػی، كٌفی، خجشی، ػلوی، ػیبػی، اقتلبدی ٍ ثش اػبع هحَسّبی خـٌَاسُ دس قبلت )هقذهِ، هتي ادثی، ؿؼش ٍ ًثش، 

 ی ثبؿذ کِ ثبیذ هٌغجق ثب آییي ًبهِ ًـشیبت داًـدَیی ٍ قَاًیي ًـشیبت تٌظین گشدد.داػتبى کَتبُ، قلِ کَتبُ، اخجبس ػلوی، کبسیکبتَس ٍ عٌض( ه

 ـ سػبًِ ّبی هدبصی ػبیجشی4

فیلن کَتبُ، ًوبٌّگ، کلیپ، پبٍسپَیٌت، ػبیجشطٍسًبلیؼتی)خجشگضاسی ایٌتشًتی(، ؿجکِ ّبی اختوبػی، هدلِ الکتشًٍیک، ًـشیِ الکتشًٍیک، ؿبهل 

 یویـي کِ هی ثبیؼت هٌغجق ثب هحَسّبی خـٌَاسُ تٌظین گشدد.کتبثخبًِ الکتشًٍیکی، اً

 ـ ٍثالگ 5

 ـ ٍة ػبیت6

 قالب َای جشىًارٌ رضًی آییه وامٍ دايری

 .ائن اص دٍلتی ٍ غیش دٍلتی هی ثبؿذ ؿشکت کٌٌذگبى دس ایي خـٌَاسُ داًـدَیبى داًـگبُ ّبی هختلف 

 دس خـٌَاسُ هی ثبؿذ ٍ ٍة ػبیت ّش فشد هدبص ثِ اسائِ یک آدسع ٍثالگ. 

  ػبل ًوبیٌذدثیشخبًِ خـٌَاسُ اسخَد سا ثِ  یب ٍة ػبیت آدسع ٍثالگهـخق ؿذُ  ؿشکت کٌٌذگبى تب تبسیخ. 

 ًَیؼٌذُ هـخلبت حقیقی خَد سا اسػبل ًوبیذیب ٍة ػبیت دس ٌّگبم اسػبل آدسع ٍثالگ ،. 

 ّ خـٌَاسُ، ثبؿذهحَسّبی اص ثجت ًبهی حتوب ثبیذ هغبثق ثب یکی  ب ٍ ٍة ػبیت ّبیهغبلت ٍثالگ. 

 دسج گشددالگ یب ٍة ػبیت توبهی هٌبثغ هَسد اػتفبدُ ٍ پی ًَؿت ّبی هغبلت ثبیذ دس ّش پؼت ٍث. 

  ثبؿذ ٍثالگ یب ٍة ػبیتپؼت هغلت هشتجظ ثب هَضَع  11حذاقل داسای اثش ثبیذ ّش. 

 ًچِ هغبلت دس پؼت ّبی هتَالی اص دیگش ٍة ػؼی ؿَد  پؼت ّب ٍ هغبلت دسج ؿذُ حبكل ًَآٍسی ٍ تالؽ ًَیؼٌذُ ثبؿذ ٍ چٌب
 .ؿوب اص ػَی ّیبت داٍساى خَاّذ ؿذ یب ٍة ػبیت ػبیت ّب کپی ؿَد، هَخت کبّؾ اهتیبصات ٍثالگ

  هغبثق ثب هَضَػبت هٌذسج دس خـٌَاسُ ثبؿذیب ٍة ػبیت  ػٌَاى ٍثالگ. 

 ؿشکت کٌٌذُ دس خـٌَاسُ ثِ ػْذُ ًَیؼٌذُ آى اػت ٍ ٍة ػبیت هؼئَلیت هغبلت ٍ هحتَای ٍثالگ ّب. 

 ِاحشاص کیفیت حذاقلی اص لحبػ ٌّشی ٍ هحتَایی ثشای اًتخبة اٍلی 

 کِ قجل اص ؿشٍع خـٌَاسُ فؼبل ثَدُ اًذ ًیض، ثب سػبیت ؿشایظ خـٌَاسُ اهکبى حضَس دس آى سا داسًذٍ ٍة ػبیت ّبیی  کلیِ ٍثالگ ّب. 
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 داوری جشنواره

 .هشحلِ: هقذهبتی )اًتخبة آثبس( ٍ ًْبیی کِ آثبس هٌتخت هشحلِ هقذهبتی ػٌدیذُ ٍ اسصیبثی خَاٌّذ ؿذ 2ٍسی آثبس دس دس خـٌَاسُ دا

 :مرحله مقدماتی -1

اص لحبػ هغبثقت ثب قَاًیي خـٌَاسُ، هَسد ثشسػی قشاس هی گیشًذ ٍ آثبس حبئض ؿشایظ ثشای هشحلِ ًْبیی اًتخبة  یب ٍة ػبیت دس ایي هشحلِ ٍثالگ
 .هی ؿًَذ

 :مرحله نهایی -2

، 111ساُ یبفتِ ثِ ایي ثخؾ ثشاػبع کبسثشگ ّبی داٍسی اهتیبص هٌظَس هی ًوبیٌذ، دس ایي ثخؾ اص هدوَع اهتیبص  آثبسدس ایي هشحلِ داٍساى ثشای 
 .دسكذ ًیض هشثَط ثِ اهتیبص هحتَایی هی ثبؿذ 51دسكذ اهتیبص هشثَط ثِ هؼبئل فٌی ٍ  51

 امتیازات فنی

هحتَا ٍ ًبم ٍثالگ یب   ،استجبط ثیي آدسع،  هشاخؼبت ٍ ثبصدیذّب  ،تذاٍم فؼبلیت  ،هَضَػی تذاؿتي هغبلت  ،تَلیذ هحتَا: ؿبخلْب ثِ تشتیت اٍلَیت
 ظبّشٍ آساػتگی  ، ٍة ػبیت

 امتیاز شرح ردیف

 ثبسگزاسی ػشػت 1
 ٍ ...( اٍل دسكفحِ کن ی اص پؼتْب اػتفبدُ، هَػیقی اص اػتفبدُ ػذم، خبٍا کذّبی حذ اص ثیؾ اػتفبدُ ػذم )

5 

 11 هَضَع ثب هتٌبػت دسقبلت گشافیکی اكَل سػبیت 2

 دٌّذُ اصػشٍیغ اػتفبدُ...( ٍ ًَیؼٌذُ ثب استجبط ثشقشاسی اهکبى، ًظشػٌدی، ًظشگزاسی اهکبى)قبلت تؼبهلی قبثلیت 3

ت الکتشًٍیکی ثب هیضثبًی ایشاًی، هؼشفی ٍثالگْب ٍ ٍة ػبیت ّبی هشتجظ ثب هَضَع، ثشٍص سػبًی هؼتوش ؼپ ّبی
 ٍ هٌظن، 

21 

آدسع دّی ٍ لیٌکْب دس ٍثالگ یب ٍة ػبیت، اػتفبدُ اصػشٍیغ دٌّذُ ّبی ٍثالگ ٍ ٍة ػبیت ثب هیضثبًی  4
 ایشاًی، 

11 

 11 ًَآٍسی ٍخالقیت ٍػذم اػتفبدُ اصقبلت ّبی آهبدُ 5

 5 (داساثَدى هؼٌب ٍ پیبم ٍهٌبػت ثب هحتَای ٍخـٌَاسُ، خزاثیت)ػٌَاى 6

 11 اهالیی ٍ دػتَسی، سػبیت ًکبت ًگبسؿی، ًَؿتبسؿیَا ٍ سػب ثَدى ، ػجک ًَؿتبس 7

 11 (سًگ ّب ٍ تلبٍیش، اػتفبدُ دسػت اص قلن ّب) اػتفبدُ اصخزاثیت ّبی ظبّشی 8

 11 خالقبًِ ثَدى هحتَا تَػظ خَد فشد 9

 11 (ًَآٍسی ٍاثتکبس دسػَطُ ّبی اًتخبثی ٍ ٍیظگی خبف ٍثالگ ا ٍة ػبیت – اصدیذگبُ هحتَایی) ًظشکلی داٍس 11

 111 هدوَع
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 تًضیحات: 

ّضیٌِ ّبی ایبة ٍ رّبة، اػکبى ٍ پزیشایی دس عَل ثشگضاسی خـٌَاسُ ثِ ػْذُ دثیشخبًِ خـٌَاسُ ثَدُ ٍ ثِ ؿشکت کٌٌذگبى دس هشحلِ ًْبیی 

 هتٌبػت ثب هَقؼیت هحل ػکًَتـبى کوک ّضیٌِ ػفش پشداخت خَاّذ ؿذ.

 گاَشمار:

 :آخشیي هْلت اسػبل آثبس 

 1394: آثبى هبُ  ثشگضاسی خـٌَاسُصهبى 

 وشاوی دبیرخاوٍ:

 خبدُ هیٌبة، داًـگبُ خبهغ ّشهضگبى، هؼبًٍت فشٌّگی ٍ اختوبػی 9ًـبًی دثیشخبًِ : ثٌذسػجبع، کیلَهتش 

 jashnvarehrazavi@hormozgan.ac.irایویل دثیشخبًِ خـٌَاسُ : 

ٍ یب ثب ؿوبسُ تلفي  هشاخؼِ hormozgan.ac.ir ٍة ػبیتتوبهی ؿشکت کٌٌذگبى هی تَاًٌذ خْت کؼت اعالػبت ثیـتش ثِ 

 توبع حبكل فشهبییذ. 17633371712

 10007617660022ؿوبسُ پیبهک : 

 


