
 
 

 

 

 

 جشنوارهنخستین  آموزیدانش بخش یوه نامهش

  مشارکت اجتماعی سالمت
  



 مقدمه:
تعاون است كه طی آن مردد  داوطباانره و  را سره سرای تشرو   و        ی ازدر سالمت نوعاجتماعی مشاركت        

. نما نرد منراععی را كبری    از ا ر  طد ر   كه سا مداخالت مدتاط سا سالمت تعامل داشرته و   پذ دندتوجیهات می

مبئولیت تشریی  و كرار    مدد ، سه واسطه آن،اسزار توانمندسازی نیز محبوب می شود كه  ،مشاركتهمچنی  

 كند. و سدای توسعه جامعه خود تالش می دآموزمیسدای حل مشكالت سهداشتی خود را 

سره   آمروزان كودكران و دانر   های جمعیتی، های جبی مشاركت جامعه،  كی از مهمتد   گدوهدر طداحی سدنامه

 نیاز سه عدهنرگ  اشاعه عدهنگ خید در جامعه نهاد نه كددن وهبتند. سد هی است كه  سازان جامعهآ ندهعنوان 

تا آنجا كه پیاماد گدامی اسرال  عدمرود    . تا اثدسی  و منتج سه نتیجه ساشد دارد های اولیه كودكیسال درسازی 

هرای مردد  نهراد و خیرد       كرل سرازمان  اداره سد   منظور .استكددن سد سنگ  همانند نق  ، ادگیدی نوجوان

آموزان نهاد نه كددن و اشاعه عدهنگ خید در دان در راستای  درمان و آموزش پزشكی ،وزارت سهداشت سالمت

منردی از اسرزار هنرد و سره منظرور شناسرا ی و رشرد        و سا عنا ت سد لزو  گبتدش و تدو ج عدهنگ خیرد سرا سهرده   

سا مشراركت   سالمتمشاركت اجتماعی جشنواره  نیبتی استعدادهای عدهنگی و هندی كشور، اقدا  سه سدگزاری 

 نموده است. آموزاندان 

 

 مقررات عمومی:

 

 .صورت می پذ دد سدپدست قانونیوالد    ا  توسطآموزان صدعا  ثات نا  دان  ●

مدسیان و  ا سدپدست  توسطصدعا و نهادهای مشاسه،  سهز بتی تحت پوش آموزان  دان ثات نا   ●

 پذ دد.قانونی صورت می

خب  شده سزرگباالن از جمبه والد   و مدسیان، سدون كمک و توسط دان  آموز  تنهااثد ارسالی سا د  ●

 ساشد.

مرورد توجره   و محتوا ی داوری آثار از لحاظ عنی نیبتی  جشنواره مبی مشاركت اجتماعی سالمت، در  ●

 قدار خواهد گدعت.

در هد رشته، حداكثد سره اثرد ارسرال     شدكت كدده و های جشنوارهرشتهتمامی در توانند میمتقاضیان  ●

 نما ند.

پل ارتااطی آتی كنندگان الزامی سوده و شدكت ثات نا  در عد و كد مبی شماره تبف  همداه ، ا میلثات  ●

 ساشد.میكنندگان سا شدكت جشنواره دسیدخانه

 عد  شدكت در جشنواره سه منزله ی پذ دش كبیه شدا ط و قوانی  جشنواره است. ثاتتكمیل و  ●



عد  صحت مدارک ارائه شده از جانی متقاضی سدای دسیدخانه  مدحبه از جشنواره، در صورت احدازدر هد  ●

  .عهده متقاضی خواهد سود آن سد تاعات قانونی ه، اثد مدسوطه حذف شده و مبئولیت كبیجشنواره

در انتشار آثار، سه و رعا ت مالكیت عكدی تواند از آثار راه  اعته سا ذكد نا  خال  اثد میجشنواره دسیدخانه  ●

 .نما دهد گونه كه صالح میداند، استفاده 

در صرورت كیفیرت    ان،رتواند سا توجه سه نظد شرورای سیاسرتگذاری و هیئرت داو   می دسیدخانه جشنواره ●

 های میتبف جشنواره، جوا ز اعال  شده را سه تناسی تغیید دهد.نداشت  آثار ارسالی در سی 

مرورد ارز راسی     نهرا ی كبیه آثار راه  اعته سره مدحبره    تاسینی شده است در ا   جشنواره، تمهیداتی پی  ●

، اثااتِ انتباب  اثد سه خال  اثد قدار گیدد. ا   ارز اسی از طد   اجدای زنده اثد و  ا آزمون عمبی در كارگاه

خواهرد سرود. در هرد     های مورد تا ید دسیدخانره و  ا د گد آزمون رسال عكس و عیبم از مداحل تولید اثدا

رسد، كبیه آثار عدد متیبف از جشنواره حذف شرده   اتاثا كننده سهشدكت مدحبه كه عد  انتباب اثد سه

و  هاگددد شدكت در كارگاهنیز نیواهد داشت. همچنی  تاكید می را های آتیشدكت در جشنواره اجازه و

سنجی كه و ژه منتیای  سدگزار خواهد شد اجااری سروده و عرد  شردكت در ا ر       صحت های ا آزمون

 د.ها سه منزله انصداف می ساشرو داد

، سرا  مورد تا ید داوران ساشرند  ی كه دارای حداقل استانداردهایآثار سدای های جشنواره،در تمامی رشته ●

 صادر خواهد شد.در جشنواره و تقد دنامه  ، گواهی شدكتصاحی اثدتوجه سه درخواست 

خانره  دسیدسینی نشده سه عهده تفبید و رعع اسها  از مقدرات و اخذ تصمیم نها ی درساره موضوعات پی   ●

 .ساشدمیجشنواره 

، توسرط  شردكت كننردگان  چنانچه مواردی در ا   عداخروان در  نشرده ساشرد، در صرورت درخواسرت       ●

 اعال  و اجدا خواهد شد. سازی، و پس از نها ی شدهدسیدخانه تایی  

 

 اهداف جشنواره:

  حوزه سالمت در آموزاندان پذ دی اجتماعی و مبئولیت مشاركتارائة الگوهای مناسی سدای تدو ج 

 های مادی و كار داوطباانه در حوزه سالمت از جناة عبمی، اجتماعی و عدهنگی تایی  ضدورت حما ت 

  های داوطباانهمشاركت در ععالیتو جبی تقو ت 

  هندمند و ععال در حوزه مشاركت اجتماعی سالمتآموزان دان تجبیل از 

 مشاركت اجتماعی سالمت در حوزه پژوهشی –های عبمی تقو ت و توسعه ظدعیت 

 



 :های جشنوارهبخش

 هنری .1

)كمیرک  هندهای تجبمی  نقاشی، طداحی، كار كاتور، پوستد، خطاطی، عكس، مجموعه عكس، پی نمرا   -

 ، محصوالت تابیغاتی و ا نفوگداعیاستد پ(

 نامهعیبم، تدانه، داستان، داستان كوتاه، مقاله ادسی، نما شنامه و (طنز نو، كالسیک،ادسی  شعد ) -

، تبره تئراتد،   تئراتد صرحنه ای، خیاسرانی   ) عیبم موسیقی و هندهای نما شی  عیبم كوتراه داسرتانی، تئراتد    -

 و نماهنگ ، تیزرپو انما ی(، مبتند، نما شنامه خوانی

 گیم، موش  گداعی و صفحه در شاكه های اجتماعی ، پادكبت،  ند  اعزار، اپبیكشی ، وب سا تد جیتال -

 ای محصوالت خبری و رسانه .2

 خاد، گزارش، مقاله و مصاحاه -

 ایده ها و تجارب نوآورانه .3

 

 محورهای جشنواره:

 مبئولیت پذ دی اجتماعی عددی و سازمانی 

 گذاری اجتماعی سدما ه 

 هامشاركت اجتماعی در سحدان 

 كار داوطبای 

 های عمومیموانع موجود در جبی مشاركت 

 مشاركت اجتماعی از منظد د  ، معنو ت و اخالق 

 

 کنندگان جشنواره: شرکت

 سال( 9تا  7های آغاز دسبتان )سال 

 سال( 01تا  01های پا ان دسبتان )سال 

 سال( 01تا  01) اول متوسطه هدور 

  سال( 01تا  01) دو  متوسطه هدور 

 
 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%A7%D9%88%D9%84_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87_%D8%AF%D9%88%D9%85_%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%87


 هنری .1

 هنرهای تجسمی -

 

 خطاطیپوستر،  نقاشی، طراحی، کاریکاتور، •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 نوع تكنیک اثد، آزاد است.  -

 ساشد.سانتی متد  011*71سا د حداكثد  تولید شده اثد عیز كی اسعاد -

 قاب ساشد. سا كاغذ مناسی و همداه و  اتدجیحا شا بته است اثد سد روی سو   -

 ساشد.  JPEGو  ا  TIFو سا عدمت  DPI 111سا رزولوش   اثدعا ل  ثات -

 می ساشد. مگاسا ت 01تصو د اثد سدای سارگذاری در سا ت جشنواره  حداكثد حجم عا ل -

 امضا شوند. د نیز سا د نهمه آثار ارسالی سا د دارای امضا ساشند و در صورتی كه قاال تهیه شده ساش -

مچنری   هدر صورتی كه اثد تولیدی، عینا كپی از آثار د گد هندمندان ساشد، امتیازی در اعت نیواهد كدد.  -

 .خالقیت را در اعت نیواهد كدد امتیاز ا ده و ،ساشد شده در صورتی كه اثد از ا ده ای الها  گدعته

 می ساشد.  الزامی جشنواره در صورت درخواست دسیدخانهتحو ل دادن اصل اثد  -

را گداعیكری   آثرار ( PSDدر صورت درخواست داوران جشنواره، شدكت كننده موظف است عا ل ال ه سراز )  -

 داوری حذف خواهد شد.عدآ ند از  اثد ،آن ارائه نما د. در صورت عد  ارائه عا ل ال ه ساز اصالتسدای احداز 

 

 عکس •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 پدتده، طایعت، منظده، معماری، اجتماعی، قو  نگاری، مبتند، خیاسانی و... مانند. اثد، آزاد استژاند نوع  -

 ساشد. JPEGو  ا  TIFو سا عدمت  DPI 111سا رزولوش   اثدعا ل  ثات -

 ساشد. مگاپیكبل 01های موسا بی سا د حداقل رزولوش  عكس -

 می ساشد. مگاسا ت 01تصو د اثد سدای سارگذاری در سا ت جشنواره  حداكثد حجم عا ل -

عكرس خدشره ای وارد    و دا   عكس در حد اصالح نور و رنگ و كداپ تا آنجا ی مجاز است كه سه اصالت -

 پانوراما معذور است. و  های عتومونتاژ، كوالژنكند. دسیدخانه جشنواره از پذ دش عكس



نشانه تصو دی   ا هد لوگو رای امضای عكاس، پاسپارتو، حاشیه، تار خ، واتدمارک،های ارسالی ناا د داعكس -

 ساشند. 

نما شگاه مناسی نااشد، اصل  نما   در و جشنواره در صورتی كه كیفیت آثار ارسالی سدای چاپ در كتاب -

عكس از جشنواره حذف خواهد  عا ل سا كیفیت ساالتد درخواست خواهد شد. در صورت عد  ارائه عا ل اصبی،

 شد.  

 ا موسا رل   دورسی سدداری و مدل  ها سا د دارای عنوان سوده و اطالعات مدسوط سه مكان و زمان عكسعكس -

 در سا ت جشنواره در قبمت توضیحات در  شود. ثات اثدمورد استفاده در هنگا  

 

 مجموعه عکس •

 رک موضروع   سرا   یمتناسسا د ها همچنی  توالی عكسآثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد.  -

 ساشد. جشنوارهمحورهای  ازواحد 

 پدتده، طایعت، منظده، معماری، اجتماعی، قو  نگاری، مبتند، خیاسانی و... مانند. اثد، آزاد استژاند نوع  -

 ساشد. JPEGو  ا  TIFو سا عدمت  DPI 111سا د ها عكس رزولوش  -

 ساشد. مگاپیكبل 01های موسا بی سا د حداقل رزولوش  عكس -

 ساشد.می RARسه صورت عا ل و مگاسا ت  01 اثد سدای سارگذاری در سا ت جشنواره حداكثد حجم عا ل -

 . را ثات نما د عد م 01 تا 01تواند  ک مجموعه عكس شامل میعقط هد عكاس  رشتهدر ا    -

هنگرا   در  wordكبمه در قالی عا ل  11 ک  ادداشت توضیحی در عكس، ضدوری است سدای هد مجموعه -

 سارگذاری شود. در سا ت جشنواره ثات اثد

عكرس خدشره ای وارد    و دا   عكس در حد اصالح نور و رنگ و كداپ تا آنجا ی مجاز است كه سه اصالت -

 پانوراما معذور است. و  های عتومونتاژ، كوالژپذ دش عكس نكند. دسیدخانه جشنواره از

نشانه تصو دی   ا هد لوگو های ارسالی ناا د دارای امضای عكاس، پاسپارتو، حاشیه، تار خ، واتدمارک،عكس -

 ساشند.

نما شگاه مناسی نااشد، اصل  نما   در و جشنواره در صورتی كه كیفیت آثار ارسالی سدای چاپ در كتاب -

از جشرنواره حرذف خواهرد     اثرد  عا ل سا كیفیت ساالتد درخواست خواهد شد. در صورت عد  ارائه عا ل اصبی،

 شد.



اطالعات مدسروط  . دارای عنوان ساشندسه صورت جداگانه نیز نامگذاری شده و عكس ها عكس سا د مجموعه  -

در سا ت جشرنواره   ثات اثدمورد استفاده در هنگا   ا موسا ل سه مكان و زمان عكس سدداری و مدل دورسی  

 در قبمت توضیحات در  شود.

 

 پی نما )کمیک استریپ( •

 كند. روا ت می ا   رشته تدكیای از هند تصو دسازی و نو بندگی است كه سه تصو د كشیدن داستانی را -

 استفاده كند. خود  اثد ا نظم در  نثد ،داستان تواند سه تشیی  خود ازشدكت كننده می -

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 نوع تكنیک اثد، آزاد است. -

 ساشد.سانتی متد  011*71سا د حداكثد  تولید شده اثد عیز كی اسعاد -

 ساشد. JPEGو  ا  TIFو سا عدمت  DPI 111سا رزولوش   اثدعا ل  ثات -

 می ساشد. مگاسا ت 01تصو د اثد سدای سارگذاری در سا ت جشنواره  حداكثد حجم عا ل -

 قاب ساشد. 1حداقل سا د تعداد قاب پالن )عد م(  -

ا تبفیقری ارائره    ر توانند سه صورت دستی، د جیتال ثار میو آ استفاده از را انه سدای اجدای اثد سالمانع است -

 .شوند

 جا زه سه تصو دگد اهدا خواهد شد و سه صورت انفدادی خواهد سود. رشته،در ا    -

خدو  اثد از مباسقه  ها، گدوه های سیاسی و اقبیت های قومی و مذهای موجیهدگونه توهی  سه شیصیت -

 خواهد شد.

 امضا شوند. د نیز سا د نهمه آثار ارسالی سا د دارای امضا ساشند و در صورتی كه قاال تهیه شده ساش -

مچنری   هدر صورتی كه اثد تولیدی، عینا كپی از آثار د گد هندمندان ساشد، امتیازی در اعت نیواهد كدد.  -

 .خالقیت را در اعت نیواهد كدد امتیاز ا ده و ،ساشد شده در صورتی كه اثد از ا ده ای الها  گدعته

 می ساشد. الزامی جشنواره در صورت درخواست دسیدخانهتحو ل دادن اصل اثد  -

 ثارت اثرد  هنگا  در  wordكبمه در قالی عا ل  11 ک  ادداشت توضیحی در نما،پیضدوری است سدای هد  -

 سارگذاری شود. در سا ت جشنواره

 

 اینفوگرافیمحصوالت تبلیغاتی و  •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -



 نوع تكنیک اثد، آزاد است.  -

 ساشد.سانتی متد  011*71سا د حداكثد  تولید شده اثد عیز كی اسعاد -

 ساشد. JPEGو  ا  TIFو سا عدمت  DPI 111سا رزولوش   اثدعا ل  ثات -

 ساشد. مگاپیكبل 01های موسا بی سا د حداقل رزولوش  عكس -

 می ساشد. مگاسا ت 01تصو د اثد سدای سارگذاری در سا ت جشنواره  حداكثد حجم عا ل -

مچنری   هدر صورتی كه اثد تولیدی، عینا كپی از آثار د گد هندمندان ساشد، امتیازی در اعت نیواهد كدد.  -

 .خالقیت را در اعت نیواهد كدد امتیاز ا ده و ،ساشد شده در صورتی كه اثد از ا ده ای الها  گدعته

را گداعیكری   آثرار ( PSD) در صورت درخواست داوران جشنواره، شدكت كننده موظف است عا ل ال ه سراز  -

 داوری حذف خواهد شد.عدآ ند از  اثد ،آن ارائه نما د. در صورت عد  ارائه عا ل ال ه ساز اصالتسدای احداز 

 

 ادبی -

 

 (، ترانه، داستان، داستان کوتاه، مقاله ادبیطنز نو، کالسیک،شعر ) •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 می ساشد.  00 ا  01و سا اندازه  B Nazanin ا  B Lotusعونت آثار ارسالی  -

در رشته  و، دوسیتی پیوسته، قصیده و.. غزل، مثنوی، چهارپاره، رساعی  اهای ، قالیشعد كالسیک رشتهدر  -

 سپید و نیما ی مورد قاول است.های ، قالینو شعد

 نثرد در  كبمه و 0111ادسی حداكثد  در رشته نثد، كبمه 111حداكثد ،تعداد كبمات در رشته داستان كوتاه -

 در ا   رشته ها حداقبی در نظد گدعته نشده است. كبمه می ساشد. 111حداكثد ،طنز

 جشنواره سارگذاری نما د. سا تخود را در اثد  PDFنبیه  و Wordنبیه متقاضی سا د سدای هد اثد،  -

سا د آثار خود را در عا ل های جداگانه ثات نموده و  ،در جشنواره را دارندمتقاضیانی كه قصد ثات چند اثد  -

از  كه چند اثد در  ک عا ل ثات شده ساشد، اثرد صورتی در .نما ند كد رهگیدی جداگانه در اعت، سدای هد اثد

 خواهد شد.  حذفروند داوری 

هنگرا   در  "نا  اثرد "سه عنوان  اعداد، عاارات سی رسط و... از مناسی سوده و استفاده نا دارای  سا دآثار ادسی  -

 ساشد.ممنوع می در سا ت جشنواره ثات آثار

كه عا رل دارای نرا  اعرداد ساشرد از رونرد       . در صورتیگدددناا د مشیصات اعداد ذكد  آثار، در عا ل ارسالی -

 خواهد شد. حذفداوری 



از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور بوده و تنهاا محا    ، هارشتهدر این جشنواره تذکر مهم: دبیرخانه 

 می باشد. ،بارگذاری شده سایت جشنوارهفای  الکترونیکی اثر که در  ،رجوع داوران

 

 نمایشنامه •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 می ساشد. 00 ا  01و سا اندازه  B Nazanin ا  BLotusعونت آثار ارسالی  -

 جشنواره ثات شده و كد ثات اثد در اعت گددد.  سا تسه صورت كامل در  آثار -

 نما شنامه ها ناا د پی  از ا   چاپ شده ساشند.  -

 سه اثد خود را می تواند در جشنواره شدكت دهد.، حداكثد نما شنامه نو س هد -

ده و تنهاا محا    ، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باو رشتهدر این جشنواره تذکر مهم: دبیرخانه 

 می باشد. ،بارگذاری شده سایت جشنوارهفای  الکترونیکی اثر که در  ،رجوع داوران

 

 فیلمنامه •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 می ساشد.  00 ا  01و سا اندازه  B Nazanin ا  BLotusعونت آثار ارسالی  -

 جشنواره ثات شده و كد ثات اثد در اعت گددد.  سا تسه صورت كامل در  آثار -

 دقیقه نوشته شده ساشد.  11عیبمنامه سا د سد مانای زمان حداكثد  -

 سه اثد خود را می تواند در جشنواره شدكت دهد. ، حداكثد عیبمنامه نو س هد -

تنهاا محا    ، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باوده و  رشتهدر این جشنواره تذکر مهم: دبیرخانه 

 می باشد. ،بارگذاری شده سایت جشنوارهفای  الکترونیکی اثر که در  ،رجوع داوران

 

 فیلم موسیقی و هنرهای نمایشی -

 

 و نماهنگ فیلم کوتاه داستانی، مستند، پویانمایی، تیزر •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -



تصو د از صحنه های میتبرف اثرد و  را پوسرتد اثرد در سرا ت       در هنگا  ثات نا  اثد الز  است حداقل سه  -

 جشنواره سارگزاری شود.

 عبر   ک سا كیفیت و  ا  DVD ک نبیه پس از ثات مشیصات كامل اثد در سا ت جشنواره، الز  است  -

ارسال  نامه قید شده است،كه در پا ان همی  شیوه دسیدخانه جشنوارهآدرس ه حاوی اثد تولید شده س مموری

 .گددد

تا در  در هنگا  ثات اثد در سا ت جشنواره از صاحی اثد غید پدسنبی سا كیفیت سارگذاری  ک قطعه عكس -

 .چاپ در كتاب جشنواره استفاده شودنیاز سدای ورت ص

 دسیدخانه جشنواره تنها پذ دای نبیه تصو دی كامل و سا كیفیت از آثار خواهد سود. -

 دقیقه می ساشد. 11پو انما ی حداكثد مبتند و  داستانی، مدت زمان عیبم كوتاه -

 دقیقه می ساشد. دوحداكثد نماهنگ حداكثد پنج دقیقه و مدت زمان تیزر مدت زمان  -

 جشنواره است. سا تدر  آنكارگددان اثد سه عنوان نما نده اثد، مبئول ثات  -

 .ساشدنمی ک كارگددان می ساشند و كارگددان مشتدک مورد تا ید دسیدخانه عقط آثار مجاز سه داشت   -

 .جا زه سه كارگددان اثد تعب  خواهد گدعتدر صورت سدگز ده شدن اثد،  -

 عیبم ها ی كه عاقد استانداردهای عنی ساشند از مدحبه سازسینی حذف می شوند.  -

 ارسال نامطبوب آثار از جانی شدكت كننده ندارد. دسیدخانه هیچ مبئولیتی در قاال آسیی های ناشی از -

و در  كری از عدمرت هرای     Full HD را   HDV, DVهرای  عیبم هرای ارسرالی سا برتی در  كری از قطرع      - 

(110.DV AV MPEG4 , MOV ( H  .ساشد 

 در هد رشته از هد كارگددان، تنها  ک اثد جهت حضور در مدحبه نها ی جشنواره پذ دعته خواهد شد. -

ارساا  مساتقیم آثاار باه دبیرخاناه       و ذکر مهم: با توجه به تک مرحله ای بودن دریافت آثاار ت

بارای   به دبیرخانه جشنوارهشده  ارسا به بخش پایانی، فای   اثر جشنواره، در صورت راهیابی هر

از ابتادا نساخه    کننادگان شارکت این رو ضروری است  داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از

 .ارسا  نمایندنهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره 

 

 (نمایشنامه خوانی، تله تئاتر، تئاتر صحنه ای، خیابانی) تئاتر •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 .صورت تک دورسی  و سدون تدو   ساشده سا د س یعیبمادداری از آثار تئاتد -



در هنگا  ثات نا  اثد الز  است حداقل سه تصو د از صحنه های میتبرف اثرد و  را پوسرتد اثرد در سرا ت        -

 جشنواره سارگزاری شود.

 عبر   ک سا كیفیت و  ا  DVD ک نبیه پس از ثات مشیصات كامل اثد در سا ت جشنواره، الز  است  -

ارسال  نامه قید شده است،ا ان همی  شیوهكه در پ دسیدخانه جشنوارهآدرس ه حاوی اثد تولید شده س مموری

 .گددد

تا در  در هنگا  ثات اثد در سا ت جشنواره از صاحی اثد غید پدسنبی سا كیفیت سارگذاری  ک قطعه عكس -

 .چاپ در كتاب جشنواره استفاده شودنیاز سدای ورت ص

 اهد سود.دسیدخانه جشنواره تنها پذ دای نبیه تصو دی كامل و سا كیفیت از آثار خو -

 می ساشد.   ک ساعتحداكثد  آثارمدت زمان اجدای در ا   رشته،  -

 جشنواره است. سا تدر  آنكارگددان اثد سه عنوان نما نده اثد، مبئول ثات  -

 .ساشدنمی ک كارگددان می ساشند و كارگددان مشتدک مورد تا ید دسیدخانه عقط آثار مجاز سه داشت   -

 .جا زه سه كارگددان اثد تعب  خواهد گدعتدر صورت سدگز ده شدن اثد،  -

 استفاده و حضور مشاور در زمان اجدای نها ی مورد قاول می ساشد.  -

 الزامی می ساشد.  در مورد آثار داخبی  ا ناشد، نو بنده، متدجم و از مجوز كتای -

ه صورت سا د تمامی اعضای گدوه، پی  از شدوع اجدا، نبات سه معدعی خود س از آثار در استدای عیبم ارسالی -

امل اقدا  نما ند. تعیی  مكان، زمان و تعداد اجدا آثار راه  اعته سه مدحبره پا رانی جشرنواره، سرا توجره سره       ك

 رک  تمهیدات و امكانات جشنواره خواهد سود. همچنی  انتیاب سال  های اجدا سرا توجره سره نروع نیازهرای      

 صورت می گیدد.  جشنوارهنما   توسط دسیدخانه 

دسیدخانه جشنواره مبئولیتی در قاال ساخت دكور، دوخت لااس و چاپ اقال  تابیغی نما   ها نداشته و  -

 .دادصدعا خدمات معمول آماده سازی صحنه را ارائه خواهد 

 آثار از جانی شدكت كننده ندارد.دسیدخانه هیچ مبئولیتی در قاال آسیی های ناشی از ارسال نامطبوب  -

و در  كری از عدمرت هرای     Full HD را   HDV, DVهرای  عیبم هرای ارسرالی سا برتی در  كری از قطرع      - 

(110.DV AV MPEG4 , MOV ( H  .ساشد 

 در هد رشته از هد كارگددان، تنها  ک اثد جهت حضور در مدحبه نها ی جشنواره پذ دعته خواهد شد. -

ارساا  مساتقیم آثاار باه دبیرخاناه       و ه به تک مرحله ای بودن دریافت آثاار تذکر مهم: با توج

بارای   به دبیرخانه جشنوارهشده  ارسا به بخش پایانی، فای   اثر جشنواره، در صورت راهیابی هر



از ابتادا نساخه    کننادگان شارکت این رو ضروری است  داوری پایانی به نمایش درخواهد آمد؛ از

 .ارسا  نمایندنهایی اثر را با کیفیت مناسب به دبیرخانه جشنواره 

 

 دیجیتال -

 

پادکست، گیم، موشان گرافای و صافحه در شابکه هاای       ،افزار، اپیلیکشین، وب سایتنرم  •

 اجتماعی 

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

سه همداه سه تصو د از اثد در سا ت جشرنواره   PDFدر هنگا  ثات نا  اثد سا د مشیصات اثد در قالی عا ل  -

 .سارگذاری شود

سه  DVDمگاسا ت سه صورت  01مگاسا ت در سا ت جشنواره سارگذاری شود و آثار سیشتد از  01آثار كمتد از  -

 .ارسال گددد قید شده است، نامهكه در پا ان همی  شیوه دسیدخانه جشنوارهآدرس 

 در ا   رشته سا د دموی آثار ارسال گددد. -

 در صورت وجود وب سا ت، لینک آن ارسال گددد.-

 در رشته صفحه در شاكه های اجتماعی، تعداد میاطی واقعی نیز می تواند مورد توجه داوران قدار سگیدد. -

. سد هی است رعا ت حقوق مالكیت معنوی اعرداد سرد   ارائه كننده اثد سه عنوان صاحی اثد شناخته می شود  -

 عهده صاحی اثد است.

شدكت كننده می سا بت در صورت اعال  دسیدخانه جشرنواره، سره صرورت مجرازی  را حضروری سره ارائره          -

 توضیحات در مورد اثد سپددازد.

 . 

 محصوالت خبری و رسانه ای .2

 

 خبر، گزارش، مقاله و مصاحبه •

 سا محورهای جشنواره ساشد.آثار می سا بت مدتاط  -

 ضدوری می ساشد. در مورد آثاری كه منتشد شده است، ارسال لینک محتوای منتشد شده -



در صورت ناود لینک آثار منتشد شده، آثار سا ذكد مدجع منتشد كننرده، شرماره و صرفحه در قالری عا رل       -

PDF  و عكس صفحه مدجع منتشد كننده در قالیjpeg   را TIF    مگاسا رت ارسرال    01سرا حجرم   و حرداكثد

 گددد.

 

 ایده ها و تجارب نوآورانه .3

 

 ایده نوآورانه •

 در ا   رشته، آثار می سا بت شامل 

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 ضدورت اجدای ا ده  -

چره منراسع   معدعی ا ده )چه اقدامی، در چه زمانی، در چه گبتده مكانی و جغداعا ی، سه چره شركبی و سرا     -

 انبانی و مادی و معنوی انجا  می شود(

 تجارب مشاسه در راسطه سا موضوع ا ده )در صورت وجود( -

 خدوجی ها و نتا ج كارسددی در صورت اجدای ا ده -

های ارسالی از نظد نوآوری، امكان رسیدن سه نتیجه، عداگیدی استفاده در جامعه، درجه رعع مشركالت  ا ده -

 سودن سدرسی می گددند جامعه و سه صدعه 

 00عونت و سا ز  B -Nazanin قبم ، سا 0A صفحه 7و حداكثد در  0حداقل در آثار  -

 در سا ت جشنواره سارگذاری گددد. Wordهم در قالی عا ل و  PDFقالی عا ل  آثار سا د هم در -

مچنری  در  هساشد، امتیازی در اعت نیواهرد كردد.    اعداددر صورتی كه اثد تولیدی، عینا كپی از آثار د گد  -

 .امتیاز خالقیت را در اعت نیواهد كدد ،ساشد شده صورتی كه اثد از ا ده ای الها  گدعته

 نفد است. 0ا ده تولید حداكثد تعداد اعداد مشاركت كننده در  -

ده و تنهاا محا    ، از پذیرفتن فیزیکی آثار معذور باو رشتهدر این جشنواره تذکر مهم: دبیرخانه 

 می باشد. ،بارگذاری شده سایت جشنوارهفای  الکترونیکی اثر که در  ،رجوع داوران

 

 تجارب •

 آثار می سا بت مدتاط سا محورهای جشنواره ساشد. -

 00عونت و سا ز  B -Nazanin قبم ، سا 0A صفحه 7و حداكثد در  0حداقل در آثار  -



 در سا ت جشنواره سارگذاری گددد. Wordهم در قالی عا ل و  PDFقالی عا ل  آثار سا د هم در -

 آثار ارائه شده در قبمت تجارب می تواند شامل موارد ز د ساشد  -

گزارش تجدسه )روش ، بهئطدح مب، پیشینه، چدا ی( و )هدف اهمیت و ضدورته، مقدم، چكیده، عنوان تجدسه

 در پیشرنهادها (، نتیجه گیردی محبری از تجدسره   ، ضوعتأثید تجدسه سا توجه سه مو نتیجه گیدی )نتیجه و، كار(

 (ضما م )ارائه مبتندات الز  و مدتاط سا تجدسه، مناسع، جهت پیشگیدی از سدوز مشكل  ا ا جاد ضدورت

 در ا   رشته، اصل سد واقعی سودن تجارب می ساشد و تجارب غیدواقعی در روند داوری حذف خواهند شد. -

 

 


