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جشنواره فرهنگی  ،هنری و ادبی

مقذهم
ضْیذ سلیوبًی تٌْب یک الگَ دس عشصِ ًظبهی ٍ رٌگ آٍسی ًجَد ثلکِ اٍ ثشای ّوِ کبسگضاساى ٍ دست
اًذسکبساى اداسُ ثخطْبی هختلف کطَس ٍ ثشای آحبد هلت عضیزض ایزشاى هخصَصزبو رَاًزبى ثشٍهٌزذ ایزي
سشصهیي یک الگَی اخاللی ،فکشی ،هعشفتی ،هعٌَی ٍ ًوًَِ ای ثشرستِ اص هذیشیت رْبدی است.
دثیشخبًِ گشاهیذاضت ٍ ًکَداضت ضْیذ حبد لبسن سلیوبًی دس ًظش داسد ثِ هٌبسزجت اٍلزیي سزبلگشد
ضْبدت آى سشداس سضیذ سپبُ تَحیذ ،رْت تکشین ٍ تعظین همبم ضزبه آى ضزْیذ ثضسگزَاس ٍ آضزٌبیی
اعضبء رَاًبى ،داٍطلجبى ،کبسکٌبى ٍ عوَم هشدم ثب ٍیژگیّب ٍ هزٌص سزشداس دلْزب الزذام ثزِ ثشگزضاسی
رطٌَاسُ هلی «رفیق خوشبخت ما» ًوبیذ.
رطٌَاسُ فَق ثب سٍیکشد فشٌّگیٌّ ،شی ٍ ادثی ٍ تجییي هجبًی فکشی ٍ ثشسسی سجک صًذگی سشداس
(هکتت حبد لبسن) ٍ دس ساستبی اّذاف روعیت ّالل احوش ثشگضاس خَاّذ ضذ ٍ دس پبیبى رطٌَاسُ ،آحبس
ثِ دست آهذُ ثِ ثٌیبد ضْیذ سلیوبًی رْت ثْشُ ثشداسی دس هَضَع هکتت سلیوبًی اسائِ خَاّذ ضذ.

اهذاف:
 -1آضٌبئی ًسل رَاى ثب سجک صًذگی ٍ الگَی سفتبسی ،اخاللی ٍ تشثیتی هکتت سشداس دلْب دس اثعبد
ًَع دٍستی ،هشدم داسی ٍ سبدُ صیستی دس خبًَادُ ٍ ربهعِ ثب اثعبد سیبسی ،ضخصیتی ٍ هعٌَی
ضْیذ حبد لبسن سلیوبًی
 -2تشٍیذ فشٌّگ اص خَدگزضتگی ٍ ثطشدٍستی سشداس دلْب دس ربهعِ
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مخاطبین جشنىاره:
اعضبء رَاًبى ،داٍطلجبى ،اهذادگشاى ،کبسکٌبى روعیت ّالل احوش ٍ عوَم هشدم

محىراهی جشنىاره:
 تالش ثشای تسکیي آالم ثطشی
 تبهیي احتشام اًسبىّب
 حوبیت اص صًذگی ٍ سالهت اًسبىّب
 کَضص دس رْت ثشلشاسی دٍستی ٍ تفبّن هتمبثل ٍ صلح پبیذاس هیبى هلتّب

مىضىعات جشنىاره :
 -1فشٌّگ اص خَدگزضتگی ٍ فذاکبسی سشداس دلْب ًسجت ثِ ّوشصهبى ٍ سبیش الطبس ربهعِ
ّ -2وذلی سشداس دلْب ثب الطبس آسیت پزیش ٍ حوبیت اص آسیت دیذگبى دس حَادث
 -3هشدم داسی ٍ هحجَثیت ضخصیت سشداس دلْب دس ثیي عوَم هشدم
 -4رلَُ ّبی هسئَلیت پزیشی ارتوبعی ٍ تعْذ ثِ اًزبم ٍظیفِ سشداس دلْب رْت کبّص آالم ّن
ٍطٌبى
 -5داٍطلجی  ،اًسبى دٍستی ٍ کشاهت اًسبًی دس هٌص اخاللی ٍ سفتبسی سجک صًذگی هکتت سشداس
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بخ
شهای جشنىاره:
 ضعش

 پَستش

 سٍایت


همبلِ



دلٌَضتِ



ًمبضی

 هَضي گشافیک
 اًیویطي
 اپلیکیطي
 اطالع ًگبضت

 خَضٌَیسی

ً وبیطٌبهِ

 پبدکست

 فیلن کَتبُ

 فیلوٌبهِ

عم
مقررات ىمی :
 ضشکت ثشای عوَم عاللوٌذاى آصاد است.
ّ ش ضشکت کٌٌذُ هیتَاًذ حذاکخش دس  2سضتِ ضشکت ًوبیذ.
ّ ش ضشکت کٌٌذُ هیتَاًذ دس ّش سضتِ حذاکخش  3احش خَد سا اسسبل ًوبیذ.
 حجت اطالعبت ضخصی ٍهطخصبت احش دس سبهبًِ الضاهی هی ثبضذ.
 آحبس اسسبلی ًجبیذ دسسبیش رطٌَاسُّب همبم آٍسدُ ثبضذ.
 آحبس اسسبلی ًجبیذ کپی ثشداسی ثبضذ.
 آحبس اسسبلی هیجبیست هشتجط ثب هَضَعبت رطٌَاسُ ثبضذ.
 آحبسی کِ استبًذاسد ّبی فٌی ٍ کیفیت الصم سا ًذاضتِ ثبضٌذ اص ثخص هسبثمِ حزف هیطًَذ.
 دس اًتخبة آحبس خاللیت ٍ ًَآٍسی اصاهتیبص ٍیژُ ثشخَسداس خَاّذ ثَد.
 پس اص اعالم ًتبیذ ٍ تمذیش اصهٌتخجیي دثیشخبًِ رطٌَاسُ حك اًتطبس آحبس سا اص طشیك سسبًِ ّبی
استجبطی خَد هحفَظ هی داًذ.
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مالحظات اختصاصی:
شعر ،روایت ،دلنىشته ،اطالع ن گاشت



آثبر در قبلب َبی مختلف ي گًیشُبی بًمی ي محلی قببل قبًل می ببشذ.
حذاکثر دریک صفحٍ ارائٍ شًد.



فبیل َبی متىی بصًرت  pdfي wordارسبل شًد.



وًشته خالصٍ داستبن در فیلمىبمٍ یب ومبیش وبمٍ در صفحٍ ايل السامی است.

طراحی پىستر
سبیس 01×011 :بب فرمت  JPGیب PDF

فیل ک انیمی
ش
م ىاته و ن


حذالل  8دلیمِ ٍ حذاکخش  30دلیمِ خَاّذ ثَد.



تْیِ احش ثب ّش ًَع تکٌیک آصاد است.

یس
نقاشی و خىشنى ی


دسصَست دسخَاست ّیئت داٍساى  ,صبحت احش آهبدگی اسائِ اصل طشح سا داضتِ ثبضذ.



آحبس خَضٌَیسی دس لبلت (حلج – ًستعلیك ً ،مبضی خط  ،کتبثت ٍ ) ...ثبضذ.



ًمبضی دس توبم تکٌیک ّب ی ًمبضی لبثل لجَل هی ثبضذ

4

مىشن گراکیف
 حذاقل مذت زمبن اثر ارسبلی یک دقیقٍ ي حذاکثر مذت زمبن  3دقیقٍ ببشذ.

پادکست
 شرکت بٍ صًرت فشدی یب در قبلب کبر گشٍّی بال مبوع است.
تجصشُ :در صًرت شرکت بٍ صًرت گريَی ،یک فرد بٍ عىًان مسئًل گريٌ ببیذ معرفی شًد.
 مذت زمبن پبدکستَب ثبیذ حذاقل  ۵دقیقٍ ي حذاکثر  01دقیقٍ ببشذ.
 حجم پبدکستَب ببیذ حذاکثر  01مگبببیت يدرفرمت  MP3ببشىذ.


استفبدٌ از افکتَبی صًتی ي مًسیقی آزاد است.

 محتًای َر پبدکست میببیست از اصبلت برخًردار بًدٌ ي حبصل گردآيری فرد شرکتکىىذٌ ي سبیر
َمکبران يی (در صًرت فعبلیت گريَی) ببشذ .مسئًلیت حقًقی محتًای َر پبدکست ،بر عُذٌ
مسئًل گريٌ است.

گاه شماره رویذا د:
هْلت اسسبل آحبس1311/11/13 :
داٍسی ٍاعالم ًتبیذ1311/11/15 :
ثشگضاسی آئیي پبیبًی ثب حضَس خبًَادُ ضْیذ سلیوبًی ٍ تمذیش اص هٌتخجیي 22 :لغبیت 1311/11/24

روش ارسال آاثر:
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ثبس گزاسی دس سبیت سبصهبى رَاًبى ثِ ًطبًی:

http://javanan.rcs.ir/rafigh
* ثب تَرِ ثِ ضیَع ٍیشٍس کشًٍبّ ،یچ آحبسی دس لبلت  CDیب ثِ صَست حضَسی دسیبفت ًوی ضَد.

دبیرخاهن جشنىاره:
استبى آرسثبیزبى ضشلی -هشکض اهَس رَاًبى روعیت ّالل احوش –
ضوبسُ توبس  :آلبی خلیلی کبسضٌبس اهَس رَاًبى 01141188310
هخبطجیي هی تَاًٌذ رْت دسیبفت اطالعبت ثیطتش اص طشیك سبیت سبصهبى رَاًبى ّالل احوش ٍ یب توبس
ثب دثیشخبًِ رطٌَاسُ الذام ًوبیٌذ.
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