
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

بخش هنری و صناعی دستی 

 دست



 

 

 

 

  جزئیات و منابع: جزئیات و منابع: 

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 دانشجویان کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

1 
 خوشنویسی

 سخ(ن -)نستعلیق

 دانشگاهی
 60نفال ا« ةٍقُوَُّ مِنْ وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »آیه 

 

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّی

 عکاسی 2

 دانشگاهی

 60نفال ا« وَُّةٍ قُ مِنْوَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »آیه *

 آمادگی دفاعی*

 ایده پردازی با موضوع نماز*

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف*

 ایده پردازی با موضوع رونق تولید *

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّی

 فیلم کوتاه 3
       دانشگاهی

   -- -- -- -- سراسری

 نقاشی 4

       دانشگاهی

       سراسری

   -- -- -- -- ملّی

5 
نمایش )تئاتر 

 صحنه(
 -- -- )ع(قرآن و عترت سراسری

-- --   

 معرق و منبت 6

 دانشگاهی
« ینَالِحِالصَّبِلِی حُكْمًا وَأَلْحِقْنِی هَبْ  رَبِّ »آیه 

 83شعراء 

      

       سراسری

       ملّی

7 

 تذهیب 

 دانشگاهی

------------ 
      

       سراسری

       ملّی

 سراسری تابلو فرش 8
 60نفال ا« ةٍقُوَُّ مِنْ وَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »آیه 

 
      

     -- -- تیزر بیست و ششمین جشنواره قرآنی هدهد سراسری تیزر 9

 سراسری نماهنگ 10

نماهنگ بیست و ششمین جشنواره قرآنی * 

 هدهد

 نماهنگ تبلیغی نماز* 

-- --     

 طراحی پوستر 11

 60نفال ا« ةٍوَُّ قُ مِنْوَ أَعِدُُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ »*آیه  دانشگاهی

 *آمادگی دفاعی

 *ایده پردازی با موضوع نماز

 *ایده پردازی با موضوع امربه معروف

 *ایده پردازی با موضوع رونق تولید 

      

   -- -- -- -- سراسری

       ملّی

 بوطه نیز ارسال شود.نامه مر، نمایش CD: در رشته نمایش الزم است ضمن ارائه فیلم اجرا در قالب  1تذکر 

 : موضوعات مندرج شامل رشته تذهیب نمی شود.2تذکر 

 : در این بخش آثار اساتید و کارکنان در یک گروه مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت. 3تذکر 

خوشنویسی *نقاشی* عکاسی*معرق و منبت  * تابلو فرش * * منبت و معرقرشته :  12شامل و هنری صنایع دستی 

 نماهنگ*فیلم کوتاه*طراحی پوستر* نمایش )تئاتر صحنه( *تیزر*  *تذهیب فرشتابلو *



 

 

  منبت و معرقمنبت و معرق: : صنایع دستیصنایع دستیبخش بخش 
 د.می باش83شعراء « حِینَرَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِ »متن اثر معرق و منبت آیه  -1

 ها حذف خواهد شد.نانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -2

 جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه اثر ن شده، الزم است اصلمطابق زمانبندی تعیی -3

 شود. ارسالراه اثر به دبیرخانه جشنواره همتایپ و ای جداگانه مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -4

 ر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.ه -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 شناسنامه باشد. ثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارایا -7

باشد که الزم است در جایی که بهه  اثر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می شناسنامه هر -8

 اصل اثر آسیب نرسد نصب شود.

 .است آزاد تکنیک نوع -9

 نوع برش باید دستی باشد. -10

حهت  تو سایر تکنولوژی های به روز  کهه جنبهه هنهری اثهر را      cnc تبصره: استفاده از هر گونه تجهیزات از قبیل: لیزری،

 الشعاع قرار دهد موجب حذف اثر از جشنواره خواهد شد. 

 متریال( از استفاده در محدودیت کند. )عدم استفاده ... و چوب فلز، از تواند می داوطلب -11

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -12

 هد شد.واره به صاحبان اثر عودت خوااصل آثار در پایان جشن -13

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 

  تابلو فرشتابلو فرش: : صنایع دستیصنایع دستیبخش بخش 
  ضوابط فنی و اجراییضوابط فنی و اجرایی

« لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ عِدُّواأَوَ  »و  83شعراء « رَبِّ هَبْ لِی حُکْمًا وَأَلْحِقْنِی بِالصَّالِحِینَ »متن اثر تابلو فرش آیه -1

 می باشد. 60انفال

 شد.ها حذف خواهد نانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -2

 جشنواره ارسال شود. به دبیرخانه اثر تعیین شده، الزم است اصل مطابق زمانبندی -3

 شود. ارسالهمراه اثر به دبیرخانه جشنواره تایپ و ای جداگانه مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -4

 ر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.ه -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 اید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.باثر ارسالی  -7

جایی که به باشد که الزم است در اثر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می شناسنامه هر -8

 اصل اثر آسیب نرسد نصب شود.

 .است آزاد تکنیک نوع -9

 .باشد قاب بدون و آزاد اثر اندازه -12

 صل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد.ا -13

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14



 

 

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80اول : حداقل امتیاز  رتبه

  خوشنویسیخوشنویسی: : بخش هنریبخش هنری
 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 می باشد. 60انفال « لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَ أَعِدُّوا »متن خوشنویسی آیه  -1

 ها حذف خواهد شد.ز مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتاصالت اثر در هر یک ا چنانچه عدم تأیید -2

حذف  آثار خوشنویسی در دو بخش نستعلیق و نسخ مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر خطوط از دور مسابقات -3

 خواهند شد.

 شود. ارسالشنواره ج به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -4

 شود. ارساله دبیرخانه جشنواره باثر  ای جداگانه تایپ و همراهباید در صفحهامل صاحب اثر مشخصات ک -5

 ماید.ن ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -6

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -7

  –باشد که الزم است در پشت اثر نوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی میخانام و نام  :شناسنامه هر اثر، شامل  -8

 باال سمت چپ نصب شود.

 .شود جاری( درج اثر)سال تولید سال همراه نام و نام خانوادگی وهاثر ب صاحب امضاء -9

 و )دارای( قاب باشد.سانتی متر  70*50حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -10

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -11

 باشد. سانتی متر 70*50برای اثر  مترسانتی 8 الی 6و   A3برای اثر مترسانتی 6 الی 4 ،پاسپارتو و عرض طول -12

 .باشد پاسپارتو احتساب با شده اعالم ابعاد در باید هستند قاب دارای که آثاری -13

 ان اثر عودت خواهد شد.اره به صاحباصل آثار در پایان جشنو -14

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -15

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : امتیازات ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 13 ( وجلوت خلوت کشی، خط کرسی، )رعایت بندی ترکیب 1

 13 بصری(مناسب )ازنظردیدِ کادربندی 2

 13 اثر دست)اجرا( صاحب قدرت 3

 13 موضوع به توجه با مرکب رنگ انتخاب 4

 12 شناسی زیبا نظر از کاغذ( مناسب )زمینه کاغذ انتخاب 5

 12 مختلف های دانگ از بجا استفاده و قلم اندازه انتخاب 6

 12 کلمات و حروف خوانی هم تناسب رعایت 7

 12 زمینه و نوشته با برخورد در خالقیت 8

 100 جمع کل



 

 

  بخش هنری : رشته نقاشیبخش هنری : رشته نقاشی
 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 وضوع می بایست متناسب با یکی از موضوعات ذیل انتخاب گردد:م-1

  60انفال  «نْ قُوَّةٍوَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِ »آیه 

 آمادگی دفاعی 

 ایده پردازی با موضوع نماز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تولید 

 رو این از ؛است عرفی منابعو مطابق با جدول معلیهم السالم  عترتقرآن و  بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدروناثر -2

 .خواهند شد حذف مسابقات دور از نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.نانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -3

. از دور آثار نقاشی در یک بخش نقاشی مورد بررسی قرار خواهند گرفت و سایر آثار از جمله آثار گرافیکی و .. -4

 مسابقات حذف خواهند شد.

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانه اثر طابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصلم -5

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  ای جداگانه تایپ و همراههمشخصات کامل صاحب اثر باید در صفح -6

 ماید.ن ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -7

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ رد تاکنون نباید ارسالی اثر -8

  –باشد که الزم است در پشت اثر اثر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می شناسنامه هر -9

 باال سمت چپ نصب شود.

 سانتی متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -10

 .است آزاد تکنیک نوع -11

 .گیرد نمی تعلق امتیازی شده کپی آثار به -12

 صل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد.ا -13

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 
 



 

 

 امتیازات : ب( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 10 مخاطب جذب جهت بصری جذابیّت ایجاد 1

 20 و ...( رنگ ، بندی ترکیب)بصری  عناصر بر هنرمند تسلط 2

 20 پیام فاهیمم و عانیم به نزدیکی(/ موردنظر موضوع یا آیه تاثیر) اثر در موضوع جانمایه بیان ینحوه 3

 10 اثر شناختی زیبایی ساختار 4

 10 اثر ارایه و موضوع در خالقیّت و ابداع 5

 10 اجرا و بیان موضوع سبک در تکنیک مناسب از استفاده 6

 10 ریتم رعایت 7

 10 عناصر و ارائه کامل کار بین هماهنگی و اجرا 8

 100 جمع کل

  

  بخش هنری : رشته عکاسیبخش هنری : رشته عکاسی
 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 وضوع می بایست متناسب با یکی از موضوعات ذیل انتخاب گردد:م-1 

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »آیه 

 آمادگی دفاعی 

 ایده پردازی با موضوع نماز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تولید 

 بی ارتباط با موضوع از مرحله داوری حذف خواهند شد. های عکس

 .تک عکس به دبیرخانه جشنواره ارسال کند 3ط تواند فقهر عکاس می -2

م و پذیر است و برای ارسال آثار باید در سایت جشنواره ثبت نادریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره امکان -3

 .گردد طبق دستور کار درج شده در سایت عمل

مگابایت، بر  5پیکسل و حداکثر حجم فایل  2450ی، ضلع کوچک حداقل در اندازه jpg با فرمت بایستیها عکس -4

 .مگاپیکسل باشد 8اید بهای موبایلی روی سایت جشنواره بارگذاری شوند. حداقل رزولوشن عکس

ای وارد نکند. به اصالت عکس خدشهویرایش عکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجایی مجاز است که  -5

 .معذور است HDR های فتومونتاژ، کوالژ وی جشنواره از پذیرش عکسدبیرخانه

ی تصویری نشانه های ارسالی، نباید دارای امضای عکاس، پاسپارتو، حاشیه، تاریخ، واترمارک، لوگو یا هرعکس -6

 .باشند

حذف خواهد  کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد، عکس از جشنواره در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در -7

 .شد

 ف خواهد شد.ذدر صورت عدم تایید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره، اثر از رقابت ح -8

شود. هرگونه مسئولیت ناشی از آن و پاسخگویی ی عکس مالک اثر شناخته میاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده -9

 .ی اثر خواهد بودای حقوقی ناشی از آن با ارسال کنندهبه پیامده



 

 

های پذیرفته شده را برای چاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تبلیغاتی کننده حق استفاده از عکسبرگزار -10

 .داردمربوط به جشنواره، با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می

بینی نشده با گیری در مورد مسائل پیشات این جشنواره و تصمیمارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقرر -11

 .برگزارکننده است
 

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 پیام اثر 1

 20 نور، رنگ  و وضوح تصویر 2

 30 استحکام در ترکیب بندی 3

 10 خالقیت و نوآوری در اجرای اثر 4

 10 نیک مناسببهره گیری از تک 5

 10 اجرای محکم و کم نقص اثر 6

 100 جمع کل

  

  بخش هنری : رشته تذهیببخش هنری : رشته تذهیب
 : اجراییفنی و ضوابط الف( 

 وضوع می بایست متناسب با یکی از موضوعات ذیل انتخاب گردد:م-1

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »آیه 

 آمادگی دفاعی 

 با موضوع نماز ایده پردازی 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تولید 

 ها حذف خواهد شد.نانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -2

 شود. ارسالشنواره ج به دبیرخانه اثر مطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اصل -3

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره  پ و همراهای جداگانه تایباید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -4

 ماید.ن ارسالهر نفر فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره  -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

  –باشد که الزم است در پشت اثر اثر، شامل : نام و نام خانوادگی، نام دانشگاه و دستگاه، شماره ملی می شناسنامه هر -7

 باال سمت چپ نصب شود.

 سانتی متر باشد. 70*50حداکثر  و  A3اثر، حداقل اندازه  -8

 .باشد قاب دارای و اثر خلق برای کادر درصد 75 -9

 .باشد متر سانتی 8 تا 6 رتوپاسپا عرض و طول -10

 .است ممنوع اجرا جهت رایانه از استفاده -11

 .است پاسپارتو احتساب با گردیده اعالم ابعاد -12



 

 

 صل آثار در پایان جشنواره به صاحبان اثر عودت خواهد شد.ا -13

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -14

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 
 

 : امتیازات ب ( جدول

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

 20 طراحی 1

 20 رنگ تناسب و سنتی ناب های رنگ از استفاده 2

 20 خوب اجرای 3

 20 آن ومبانی اصول به جهتو با دراثر ونوآوری خالقیّت 4

 10 بندی ترکیب 5

 10 استفاده مورد تکنیک 6

 100 جمع کل
 

  بخش هنری : رشته فیلم کوتاهبخش هنری : رشته فیلم کوتاه
  : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 وضوع می بایست متناسب با یکی از موضوعات ذیل انتخاب گردد:م-1

  60ل انفا «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »آیه 

 آمادگی دفاعی 

 ایده پردازی با موضوع نماز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

  ایده پردازی با موضوع رونق تولید 

 رو این ع است؛ ازقرآن و عترت علیهم السالم و مطابق با جدول معرفی مناب بر محور مبتنی آثار محتوای و مایهدرون -2

 .اهند شدخو حذف مسابقات از دور نامرتبط موضوعات

 ها حذف خواهد شد.نانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -3

)قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم  dvdسخه ن یک در فیلم اصلی ینسخهمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است  -4

 شود. ارسالجشنواره  به دبیرخانههای پخش خانگی( 

 .شود درج فیلم هر روی بر کامل طور به فیلم زمان مدت و فیلمساز و فیلم نام -5

 شود. ارسالاثر به دبیرخانه جشنواره یپ و همراه ای جداگانه تاباید در صفحهمشخصات کامل صاحب اثر  -6

  نماید. ارسالبه دبیرخانه جشنواره  حداکثر می تواند دو فیلمهر نفر  -7

 .د در یکسال اخیر تولید شده باشد ارسالی بای اثر -8

 خواهد تعلق جایزه یک فقط ،باشد داشته کنندهتهیه و نویسنده کارگردان، یک از بیش که برگزیده هایفیلم به -9

 .گرفت

 .شود رعایت آن درباید  ... و فنی، زمان لحاظ به کوتاه فیلم استانداردهای -10

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازیامت ، حداقلسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -11

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 



 

 

 

 :امتیازات  ب( جدول

 امتیاز  امتیاز شاخص های داوری ردیف

 نامه فیلم 1

 7 ایده و تم

 8 داستان

 5 شخصیت پردازی

 و بازیگری دانیکارگر 2
 15 دکوپاژ

 15 هابازی و پرداخت بازیگران انتخاب

 تصویر و صدا 3
 10 تصاویر کیفیت

 5 صدا

 تدوین 4

 5 تداوم

 5 ریتم)تمپو(

 3 رعایت اصل تدوین

 2 موسیقی

 نکات برجسته 5
 12 پیام انتقال

 8 خالقیت ویژه

 100 جمع کل

 

  سترستربخش هنری : رشته طراحی پوبخش هنری : رشته طراحی پو
 : اجرایی فنی و ضوابطالف( 

 وضوع می بایست متناسب با یکی از موضوعات ذیل انتخاب گردد:م-1 

  60انفال  «وَ أَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ »آیه 

 آمادگی دفاعی 

 ایده پردازی با موضوع نماز 

 ایده پردازی با موضوع امربه معروف 

 ولید ایده پردازی با موضوع رونق ت 

 پوسترهای  بی ارتباط با موضوع از مرحله داوری حذف خواهند شد.-2

 .به دبیرخانه جشنواره ارسال کند ط یک اثرتواند فقمی طراحهر  -3

م و پذیر است و برای ارسال آثار باید در سایت جشنواره ثبت نادریافت آثار تنها از طریق سایت جشنواره امکان -4

 .در سایت عمل کنیدطبق دستور کار درج شده 

 5پیکسل و حداکثر حجم فایل  2450ی، ضلع کوچک حداقل در اندازه jpg با فرمت بایستی پوستر ارسالی  -5

 مگابایت، بر روی سایت جشنواره بارگذاری شوند. 

هد ذف خوااز جشنواره ح پوستردر صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای چاپ در کتاب و نمایشگاه مناسب نباشد،  -6

 .شد

 م تایید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره، اثر از رقابت حذف خواهد شد.در صورت عد -7



 

 

ی شود. هرگونه مسئولیت ناشی از آن و پاسخگویمالک اثر شناخته می پوستری از نظر برگزار کننده، ارسال کننده -8

 .ی اثر خواهد بودبه پیامدهای حقوقی ناشی از آن با ارسال کننده

تی روشور، انتشارات و موارد تبلیغابپذیرفته شده را برای چاپ در کتاب،  پوسترهایکننده حق استفاده از برگزار -9

 .داردبرای خود محفوظ می صاحب اثرمربوط به جشنواره، با ذکر نام 

بینی نشده با گیری در مورد مسائل پیشارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این جشنواره و تصمیم -10

 .برگزارکننده است

 ب( جدول امتیازات :

 امتیاز امتیاز شاخص های داوری ردیف

1 
 اصلهف از کلمات )لوگو سانتی متر(/ اندازه 50*70نامه) آیین طبق پوستر، ابعاد حداکثر رعایت

 متری( یک فاصله فونتها از سایر و باشد خوانا متری3
16 

 16 رنگها رکیبت مناسب/ کنتراست از گیری بهره 2

 14 لوگو طراحی 3

 12 پوستر( طراحی های سبک تایپوگرافی)از 4

 14 تکنیک و فرم 5

 14 خالقیت و نوآوری 6

 14 ایجاز و پویایی مفهوم/ انتقال میزان و مناسب عناصر از استفاده 7

 100 جمع کل

 

  بخش هنری : رشته نمایش )تئاتر صحنه(بخش هنری : رشته نمایش )تئاتر صحنه(
 و خالقانه هایایده با که قرآن و عترت موضوع با جامعه نیاز مورد و فاخر متون با هاییمایشن ترویج منظور به رشته این -1

ز ا ههم باشهند،   زیبها  اگرچهه  نامرتبط موضوعات رو این از .گرددمی برگزار ایصحنه زمینه در باشند،می همراه تاثیرگذار

 خواهند شد. حذف مسابقات گردونة

 و داشهته  ارزشهمند  و فهاخر  متهونی  کهه  غیرایرانی و ایرانی هاینمایشنامه از دنتوانمی بخش این در شرکت کنندگان -2

 .بهره برداری نمایندد،ندهمی  انعکاس را جامعه روز نیازهای

 بهه  نمایشهی،  ههای گروه واستدرخ بخش این در تئاتر، تولید مندنظام فرآیند و گروه مفهوم به دادن اهمیت به منظور -3

 .تلقی خواهد شد گروه شده معرفی نماینده عنوان به نمایش کارگردان و حقوقی، هویت عنوان

 اثهر بهه   تایهپ و همهراه  ای جداگانهه  فحهباید در ص نامه و سایر ملزوماتاعضای گروه به همراه نمایشمشخصات کامل  -4

 شود. ارسالدبیرخانه جشنواره 

 ر گروه فقط یک اثر باید به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید.ه -5

 .باشد شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 ثر ارسالی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ا -7

 اثهر  بایهد ن همچنین .بود هدخوا CDدر قالب  آثار (فیلم) تصویری نسخة پذیرای تنها بخش این در جشنواره دبیرخانه -8

 .پذیرد صورت فیلمبرداری کردن، قطع بدون باید و باشد شده تدوین صورت به ارسالی



 

 

 شهنواره ج دبیرخانهه ؛ گیهرد می صورت دائم دبیرخانه توسط نمایش یک نیازهای نوع به توجه با اجرا هایسالن انتخاب -9

 آمهاده  معمهول  خدمات صرفا و نداشته هانمایش تبلیغی مالاق چاپ و لباس دوخت دکور، ساز و ساخت قبال در مسئولیتی

 .کرد خواهد ارائه را صحنه سازی

 .گردند معرفی جشنواره به دانشگاه یک سوی از باید الزاما تئاتر هایگروه اعضای -10

 شهرکت  شهته ر ایهن  در (... و هدبنهد  سهاقچه،  از استفاده مانند) میالاس شئونات و حجاب رعایت با خانم دانشجویان -11

 .نمایند

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -12

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

 : بود خواهند انتخاب اولویت در باشند زیر هایویژگی با که آثاریب( 

 .غیرایرانی شده ترجمه تازه یا و (اصلی اولویت) ایرانی شده نوشته تازه هاینامهنمایش -1

 .شده اجرا پیشتر های نامهنمایش از خالق و روزآمد اجراهای -2

 ،امیهد  ههوم مف بهه  و باشهند  شده انتخاب اجرا برای امروزی اجتماعی و فرهنگی نیازهای به توجه با که هایینمایشنامه -3

 .پردازندمی صحیح زندگی سبک ترویج نشاط، بخشی، آگاهی

 نشهان  هنری هایخالقیت کارگیری به و ورزیاندیشه در را ایران تئاتر نوین نسل پراستعداد و نوگرا روح که اجراهایی -4

 .دهد

  نما )کمیک استریپ(نما )کمیک استریپ(بخش هنری : رشته پیبخش هنری : رشته پی
 نما )کمیک استریپ( برگزارپی رشته در قرآن و عترت موضوع با دهااستعدا شناسایی و فاخر آثار تولید هدف با بخش این -1

 خواهند شد. حذف از مسابقات نامرتبط ، موضوعات رو این از .شودمی

 .ها حذف خواهد شدنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابتچ -2

 است. آزاد اثر، تکنیک نوع -3

 نماید. ارائه اثر باید یک حداکثر قاضیمت هر -4

 همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود. وای جداگانه تایپ شخصات کامل صاحب اثر باید در صفحهم -5

 باشد. شده حائز رتبه ایجشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -6

 ویی صاحب اثر تولید شده باشد و دارای شناسنامه باشد.ی باید در یکسال اخیر و در زمان دانشجاثر ارسال -7

 .می کند روایت را داستانی کشیدن تصویر به که است نویسندگی و تصویرسازی هنر از ترکیبی رشته این -8

 استفاده خود اجرای در سالمت سازی فرهنگ حوزه در داستان یا و نظم یا نثر متن از خود تشخیص به کننده می تواند شرکت -9

 .باشد تصویرگر و نویس داستان از متشکل تیمی صورت به تواند می کار این همچنین کند.

 .باشد قاب 6 حداقل )فریم( پالن قاب تعداد -11

 .اردند وجود مورد این در محدودیتی و شوند ارائه تلفیقی یا دیجیتال دستی، صورت به می تواند آثار -12

 .شد مسابقه خواهد از ثرا خروج موجب مذهبی و قومی هایاقلیت و سیاسی ایهگروه ها،شخصیت به توهین هرگونه -13

 .باشد 100 * 70 حداکثر و A4 حداقل باید اثر ابعاد -14

 .کرد نخواهد دریافت را امتیازی باشد، هنرمندان دیگر آثار از کپی عینا تولیدی، اثر که صورتی در -15

 .باشد قاب همراه و مناسب ) غذکا ( بوم روی بر اثر است شایسته ترجیحا -16



 

 

 .است بالمانع اثر اجرای برای رایانه از استفاده -17

 .است اثر ضروری قاب یا و برگه پشت در دانشگاه نام و اثر کد اثر، صاحب تماس شماره و نام اثر، یزمینه و رشته درج -18

 : بود خواهند انتخاب اولویت در باشند زیر هایویژگی با که آثاری -19

 .باشند داشته بیشتری تناسب و انطباق جشنواره موضوعی هایاولویت با فنی کیفیت بر عالوه که آثاری -

 امتیاز داوران نظر در این بخش در هنرمندان تالش(دنیا.  در رایج هایسبک دیگر به آنها کمتر شباهت و هاطراحی بودن اصیل میزان -

 )داشت خواهد مثبت

 ها.شخصیت طراحی کیفیت ا،هشخصیت پوزهای اجرای کیفیت -

 پرسپکتیو. و جزییات به پرداختن حیث از زمینه پس و فضا اجرای کیفیت -

 ها.صحنه حس انتقال نیز و هارنگ ترکیب حیث از آمیزیرنگ کیفیت -

 مفهوم. انتقال میزان و مناسب عناصر از استفاده و تکنیک فرم -

 به کار و هاصحنه پرداخت جزییات برای در(داستان  کلی خط در تغییر یا اضافه یا حذف بدون مذکور، داستان کامل و صحیح روایت -

 )وجود ندارد مانعی طبیعتا هادیالوگ یا مبارزه صحنه زمان فضا، انتخاب در خالقیت بردن

 گذر. نمایش و حس انتقال جهت در روایت در ریتم ایجاد و زوایا انتخاب ها،پنل چیدمان روانی و خوانایی -

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریب رتبه در مرحله کس یبرا -20

 70 امتیاز حداقل:  سوم رتبه 75رتبه دوم : حداقل امتیاز  80رتبه اول : حداقل امتیاز 

 

  نماهنگ و تیزرنماهنگ و تیزر  بخش هنری : رشتهبخش هنری : رشته

 فنی و اجرایی:   ضوابط الف(

 .باشد شده تولید اثر صاحب دانشجویی زمان در باید آثار کلیه .1

 ..گرفت خواهد تعلق جایزه یک فقط باشد داشته کننده تهیه و نویسنده کارگردان، یک از بیش که برگزیده های فیلم به .2

 .شود فیلم درج روی بر کامل طور به زمان مدت و نماهنگ /تیزر وسازنده نام .3

ارسكال   dvdنسكهه   یك   در فیلم اصلی ی نسخه است مالز دقیقه تصویری می باشد. 5و حداکثر  3زمان نماهنگ حداقل  .4

 شود. )قابل پخش با دستگاه رایانه و سیستم های پخش خانگی(

 .آثاری که استانداردهای فنی و کیفیت نمایش نداشته باشند از بخش مسابقه حذف می گردند .5

 استفاده از موسیقی مجاز برای نماهنگ الزامی می باشد. .6

 .است آزاد تکنیک هر نوع  .7

 است: لیذ جدول کنندگان به شرحکسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یراب .8
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 ب(جدول امتیازات:

 

 امتیاز شاخص های داوری موضوع

 نماهنگ و تیزر

 ایده پردازی
 7 ایده و تم

 8 مفاهیم با ارتباط

 و موسیقی هماهنگی مفهومی اثر
 15 دکوپاژ

 15 موسیقی

 صدا و تصویر
 10 تصاویر کیفیت

 10 صدا

آوریفن  و اجرا 
 10 تصویری افکتهای از استفاده

 5 ریتم)تمپو(

 نکات برجسته
 12 پیام انتقال

 8 خالقیت ویژه

 100 جمع کل


