
 باسمه تعالی

 شرایط اختصاصی پذیرش آثار فراخوان

 جشنواره سراسری علمی ، پژوهشی ، فرهنگی هنری و ادبی نماز

 فجر تا فجربا عنوان   

 

 علمی و پژوهشی

 تألیف:

 .اثر ارسالی از حیث محتوایی ساده ، روان ، کم حجم و کاربردی باشد 

 باشد. نشر آماده فراخوان مهلت پایان تا یا شده منتشر اثر ارسالی می تواند نسخه 

  افراد ، محل  ریسا ای، سال انتشار ، عنوان کتاب ، مصحح،  سندهینو ینام و نام خانوادگدر آثار چاپ شده می بایست

 .مشخص باشد در ، نام ناشر انتشار ، شماره جلد ، نوبت چاپ

 آثار به دو صورت فیزیکی و نسخه الکترونیکی )فایل( قابل پذیرش می باشد . 

 نماید حفظ خود نزد را نهایی یتایپ نسخه یا( نویس دست) اصلی نسخه است موظف نویسنده. 

 مورد نظر کمیته علمی از  در صورت برگزیده شدن و تمایل نویسنده به چاپ اثر توسط دبیرخانه اجالس، اصالحات

 سوی نویسنده ، الزامی است.

 

 :و پژوهش های کاربردی مقاالت علمی

 فرمت در تایپی صورت مقاالت  word یا  وPDF  شود نوشته 14قلم  سایز و لوتوس ترجیحاً با فونتو. 

 افزار نرم  محیط در شده تایپ صورت به الکترونیکی نسخه ارسال Word   2010  فرمت ( به باالdocx )فایل یا و 

PDF  استانی دبیرخانه نشانی به فیزیکی صورت به نسخه دو یا و جشنواره آثار دریافت و نام ثبت سامانه طریق از. 

 ذکر مقاله در الکترونیکی پست و تماس ،تلفن، درجه علمیخانوادگی نام و نام شامل نویسندگان یا نویسنده مشخصات 

 .گردد

 مقدمه روش تحقیق ، ، واژه کلید ، ، چکیده ، فهرست مطالب عنوان شامل و داشته پژوهشی ساختار باید مقاله ،  

یافته ها  ) خالصه ، گیرینتیجه،  یو ارجاعات درون متن یاستناد ده ، ارائه محتوا بیان مسئله ،،  مفهوم شناسی ، پیشینه

 .باشد مشخص (مآخذ و منابعفهرست کتابنامه ) ، هانوشتپی ، و پیشنهادات(

 صفحه نباشد. 2۵از  شتریب یکلمه باشد. و به لحاظ صفحه ا 8۵00از  شتریکلمه و ب ۵000کمتر از  دینبا آثار 



 :رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

 .رساله و پایان نامه می بایست دفاع شده یا نهایتاً تا نیم سال اول سال تحصیلی جاری آماده دفاع باشد 

   .آثار به دو صورت فیزیکی و نسخه الکترونیکی )فایل( قابل پذیرش می باشد 

  مورد نظر کمیته علمی از  تمایل نویسنده به چاپ اثر توسط دبیرخانه اجالس ، اصالحاتدر صورت برگزیده شدن و

 سوی نویسنده ، الزامی است.
 

 

 هنریفرهنگی 

 گرافی: موشن و پویانمایی،  کلیپ

  مگا بایت باشد. 80الی  30دقیقه با حجم  ۵تا  1زمان آثار می بایست از 

 است آزاد اثر خلق شیوه و سبک و تکنیک. 

  مورد تاکید می باشد. خالقیت های کالمی، تصویریلحاظ نمودن 

 .استفاده از تصاویر و موسیقی مناسب و مدنظر قراردادن شئونات اسالمی و اخالقی در تولید آثار الزامی می باشد 

 4 یاز فرمت ها یکیدر  ستیبا یاثر مMP ،avi   ای mkv  تیفیدر ک p 480  و به باال باشد. 

 هایقطع از یکی در بایستی آثار Full HD- HDV – DV  های ریت فریم با لزوماً و p24p – 2۵  یاi۵0 دبیرخانه به 

 ارسال شود.

 نوارهای روی بر آثار پذیرش از دبیرخانه DV cam یا HD cam است معذور. 

 های کپی شده به روی نسخهDVD9  و BLUE RAY .پذیرفته نخواهد شد 

 

 : (عکس نگاشت و سخن نگاشت اینفوگرافی ، کالیگرافی،های گرافیگی) پوستر، طرح 

  است آزاد اثر خلق شیوه و تکنیکسبک و. 

 فرمت در ارسال آثار بصورت فایل JPG حداقل حجم با  MB ۵ 29*19 حداقل اندازه با ( (A4 100*70و حداکثر 

  (dpi) 120 رزولیشنسانتی متر و با حداقل 

 شده اند می بایست در بخش خوشنویسی شرکت داده شوند. در این بخش  آثار کالیگرافی که به صورت دستی خلق

 صرفاً آثاری که بصورت دیجیتالی خلق شده اند مورد ارزیابی و داوری قرار خواهد گرفت.

 باشد یم یو سخن بزرگان ذکر منبع در آثار الزام ثیقرآن ، احاد اتیدر صورت استفاده از آ. 

 



 :پادکست

  نباشد. دقیقه ۵ثانیه و بیشتر از  30زمان آثار می بایست کمتر از 

  آثار ارسالی در فرمتmp3 باشد. 

   مگا بایت باشد. 20الی  ۵حجم آثار از 

 خبری معذور است. ومصاحبه ای سخنرانی ،  گفتگو محور ، دبیرخانه از پذیرش پادکست های 

 

 عکاسی:

 300 با دیجیتالی عکسdpi   فرمتJPG   از طریق سامانه جشنوارهمگا بایت  ۵با حداقل حجم 

  به نشانی دبیرخانه استانی ارسال نماید. سانتی متر 20*30حداقل در ابعاد  چاپیعکس های 

 8از  دیبا یلیموبا یحداقل رزولوشن عکس هابالمانع است.  تلفن همراه یگرفته شده با گوش یعکس ها ارسال 

 .کمتر نباشد کسلیمگاپ

 وارد نکند.  یامجاز است که به اصالت عکس خدشه ییعکس در حد اصالح نور و رنگ و کراپ تا آنجا شیرایو

 معذور است. HDRفتومونتاژ، کوالژ، پانوراما و  یهاعکس رشیاز پذ رخانهیدب

 یریتصو یهرنشانه ایواترمارک، لوگو  خ،یتار ه،یعکاس، پاسپارتو، حاش یامضا یدارا دینبا ،یارسال یها عکس 

 باشند.

 :ینقاش

 و ... جامعه ، مدرسه مسجد ، خانه ، طبیعت ، در نماز ، جمعه نماز مانند

 است. آزاد سبک و تکنیک خلق نقاشی 

  300نقاشی با  دیجیتالیارسال فایلdpi   فرمتJPG   مگا بایت از طریق سامانه جشنواره  ۵با حداقل حجم 

 یا کوچک ترسانتی متر  ۵0*70رسال نقاشی فیزیکی حداکثر در ابعاد ا 

 .دبیرخانه از پذیرش نقاشی در کاغذهای دفتری و خط دار معذور است 

 .این بخش صرفاً ویژه کودکان و دانش آموزان می باشد 

 

 

 

 



 خوشنویسی 

 خوشنویسی ایرانی اسالمی های سبکانواع  ارسال آثار در 

 باشد. آثاری که بصورتی دیجیتالی خلق  آثار کالیگرافی که بصورت دستی خلق شده در این بخش قابل پذیرش می

 شده باشند می بایست در بخش طرح های گرافیکی به دبیرخانه ارسال گردد.

  300با  خوشنویسی دیجیتالیارسال فایلdpi   فرمتJPG   مگا بایت از طریق سامانه جشنواره  ۵با حداقل حجم 

  سانتی متر با احتساب  ۵0*70در ابعاد حداکثر  و پاسپارتو بیساز، تذهکاغذ دستارسال نسخه فیزیکی بدون قاب با

 ) بخش دانش آموزی از این قائده مستثنی می باشد( پاسپارتو.

 .ذکر آدرس منبع استفاده شده )آیات ، روایات ، سخن بزرگان ( ذیل هر اثر الزامی می باشد 

 خط دار معذور است. دبیرخانه از پذیرش خوشنویسی در بخش دانش آموزی در کاغذهای دفتری و 

 صورت لوله شده معذور استبه اصل اثر افتیو در رشیاز پذ رخانهیدب. 

 

 شبکه های اجتماعی: در استوری

 آزاد است یخلق نقاش کیسبک و تکن. 

  با ثانیه  30الی  20ثانیه و در پیام رسان واتس اپ  1۵الی  10زمان آثار جهت نشر در شبکه اجتماعی اینستاگرام از

 مورد پذیریش می باشد. MP4با فرمت  مگابایت 1۵حداکثر 

  می باشد. 4:۵ ری)طول( با نسبت تصوکسلیپ 1080)عرض( و کسلیپ 864مطلوب در این بخش ابعاد 

 تصویر سازی متحرک باشد. بصورت تمامی آثار می بایست 

 متن ارسال آثار ایستا مانند: پوستر ، سخن نگاشت ، عکس نگاشت ، ( و ویدئو های بلندIGTV ) مورد پذیرش

 دبیرخانه نمی باشد.

 .در صورت استفاده از آیات قرآن ، احادیث و سخن بزرگان ذکر منبع در آثار الزامی می باشد 

  مالک داوری در این بخش تعداد بازید و باز نشر در شبکه های اجتماعی بلکه جذاب در خلق آثار مهمترین مؤلفه

 داوری و ارزیابی می باشد.

  باشد یم یآثار الزام دیدر تول یو اخالق یمناسب و مدنظر قراردادن شئونات اسالم یقیو موس ریتصاواستفاده از. 

 

 

 



 سرود:

  سال می  18تا  12) مقطع ابتدایی( و  سال 11 تا 7،  سال ) مهدهای کودک( 7تا  4این بخش ترکیب گروه سنی

 سال بالمانع است. 18تا 12باالتر بجز گروه سنی باشد. استفاده فقط یک نفر به عنوان تکخوان از یک گروه سنی 

  به دبیرخانه ارسال گروه های سرود پسران و دختران به صورت مجزا بجز مهدهای کودک می توانند آثار خود را

 نمایند.

  نفر اعضاءگروه ( باشد. 13نفر)یک نفر مربی +  چهاردهحداکثر و  7حداقل نفرات گروه 

 مناسب  نیو صدا باشد و به صورت خام با دورب ریتصو کسیبصورت زنده بدون هرگونه م ستیبا یم یآثار ارسال

 غیر از گروه سرود نشان داده نشود( ی، تصویر جراا لخوب ارسال گردد. )در طو تیفیضبط و با ک

 یاز فرمت ها یکیدر  ستیبا یاثر م MP4 ،avi  ای mkv  تیفیدر ک p 480  .و به باال باشد 

 ارسال گردد یقیو با موس یقیدر دو نسخه بدون موس ستیبا یم یآثار ارسال. 

 ارسال گردد. رخانهیبه همراه اثر به دب ستیبا یم یمتن سرود انتخاب 

 .این بخش صرفاً ویژه کودکان و دانش آموزان می باشد 

 

 ادبی

 شعر: 

 ارسال فایل به صورت تایپ شده در محیط  نرم افزار Word   2010 به باال ( فرمت docx)  و یا فایل PDF  و با

 . "ثبت نام و دریافت آثار فراخوان"از طریق سامانه  14قلم ترجیحاً  لوتوس و سایز 

 با اولویت و ... آزاد  دیآزاد، سپ ،ییمایچار پاره، ن ،یرباع ،یتیدو ب ،یغزل، مثنودر قالب های  ارسال شعر حکمی

 آناندر  یحس مذهب جادیا کردیشعر کودک و نوجوان با رو

 شود.سطر تنظیم  1۵ر طر و حداکثر دس ۵اقل در حد می بایست آثار 

 آثار خود را ارسال نمایند فعالیت دارند می توانند یطنز پرداز ی که در حوزه کودک وشاعران. 

 

 

 

 



:گویی قصه  

 نفر انجام شود و حداکثر دو کیحداقل قصه توسط  تیروا. 

  بصورت دیتا با فرمت  تیمگا با 80 یال 30با حجم  قهیدق ۵ ی آثارزمان ارسالحداکثرMP4 .باشد 

 با  ییخالق) قصه گو ییقصه گو ایبدون ابزار(  یگر تیروا وهیبه ش یی) قصه گو یبه صورت سنت ای ییقصه گو

 .( باشدیداریو شن یداریاستفاده از ابزار و امکانات د

 های محلی بالمانع استبه زبان  ییقصه گو 

  و لرزش بدون و  به صورت افقی با صدای مطلوب تلفن همراه می بایست با موبایل ، داریتصویربردر صورت 

 .دباش دوربین حرکت

 در قصه های واقعی ، باید از اسامی و عناوین مستعار استفاده شود و هیچگونه شخصیت یا محلی تخریب نشود. 

  باشد. یم یآثار الزام دیدر تول یو اخالق یشئونات اسالمدر قصه های تصویری رعایت 

 

 داستان:
 

 ارسال داستان بصورت کوتاه یا بلند بالمانع است 

  ارسال فایل به صورت تایپ شده در محیط  نرم افزارWord   2010  فرمت ( به باالdocx و یا فایل  )PDF   و با

یزیکی و یا دو نسخه به صورت ف "ثبت نام و دریافت آثار فراخوان"از طریق سامانه  14قلم ترجیحاً  لوتوس و سایز 

 به نشانی دبیرخانه جشنواره در استان متبوع

  باشد و اگر مخاطب رمان جوانان  کلمه ۵000نوجوان می باشد می بایست حداکثر چنانچه مخاطب داستان کودک و

 کلمه نباشد. 000/20االن می باشند می بایست کمتر از و بزرگس

  کلمه نباشد. 1۵00، اثر بیشتر از  مال( ینی)م داستانکدر صورت ارسال 

 در داستان های واقعی ، باید از اسامی و عناوین مستعار استفاده شود و هیچگونه شخصیت یا محلی تخریب نشود. 

  نسخه تایپی نهایی را نزد خود حفظ نماید.نویسنده موظف است نسخه اصلی )دست نویس( یا 

 

 

 

 

 



 و دلنوشته: خاطره

 ، اولین نمازی که خواندم و ... که من دوست دارم یمسجد مانند:

  در محیط  نرم افزار ارسال اثر تایپ شدهWord   2010  فرمت ( به باالdocx)  و یا فایلPDF   ترجیحاً  قلمو با 

 ."ثبت نام و دریافت آثار فراخوان"از طریق سامانه  14 سایزو  لوتوس

 باشد کلمه 2۵00کلمه و حداکثر  ۵00حداقل  باید ارسالی های خاطره حجم.  

 باشد.سطر  10طر و حد اکثر در س 3حد اقل در  حجم دلنوشته ارسالی باید 

 باشد یکودکان و دانش آموزان م ژهیبخش صرفاً و نیا. 

 

 :فیلم نامه

  در محیط  نرم افزار ارسال اثر تایپ شدهWord   2010  فرمت ( به باالdocx )  و یا فایلPDF   ترجیحاً  قلمو با 

 ."ثبت نام و دریافت آثار فراخوان"از طریق سامانه  14 سایزو  لوتوس

 غیر کلیشه ای مضامیننامه با نگاهی نو و  فیلم نگارش. 

  صفحه نباشه. 70حجم فیلم نامه کمتر از 

 با ذکر منبع ارسال شوند. دیبا یآثار اقتباس 

 زدگی  پرهیز  نموده  و به خلق آثار  بدیع با استفاده از  عناصر  نامه  نویسان محترم از شتاب ضروری است فیلم

 دراماتیک و هنرمندانه اقدام نمایند.

 :نامهنمایش

  در محیط  نرم افزار ارسال اثر تایپ شدهWord   2010  فرمت ( به باالdocx )  و یا فایلPDF   ترجیحاً  قلمو با 

 ."ثبت نام و دریافت آثار فراخوان"از طریق سامانه  14 سایزو  لوتوس

 غیر کلیشه ای  مضامیننامه با نگاهی نو و نگارش نمایش. 

 با ذکر منبع ارسال شوند. دیبا یآثار اقتباس 

 قه نباشد.دقی 1۵نمایشنامه طوری نگارش شود که در صورت اجرای عملی آن زمان نمایش بیشتر از 

 .نمایشنامه صرفاً بصری نباشد و حتما از دیالوگ در انتقال مفاهیم استفاده شود 

  زدگی  پرهیز  نموده  و به خلق آثار  بدیع با استفاده از  عناصر  نویسان محترم از شتابنامه نمایشضروری است

 دراماتیک و هنرمندانه اقدام نمایند.

 



 سرگرمی و آموزشی

 :( IOSنرم افزارهای تلفن همراه ) اندورید و 

 بیشتر نباشد. مگابایت 8۵ حداکثر اثر ارسالی حجم 

 با فرمت  آثارApk  .ارسال شود 

  را نداشته  برنامه درون پرداختاثر ارسالی به دبیرخانه اجالس باید نسخه کامل بوده ، بطوریکه دبیرخانه نیاز به

 باشد.

  ،ارسالی نباید دارای قفل نرم افزاری و یا کلمه عبور باشند آثاربرای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی. 

  مشخصات صاحب اثر( ) ذکر "ما با ارتباط "ایجاد قسمت 

 

 :نرم افزارهای رایانه ای 

  با فرمت  آثارارسالexe    

  فرایند اجرا در فایلخاص می باشد ، توضیح  دارای شرایط صورتی که نصب نرم افزار در txt .الزامی می باشد 

  ،ارسالی نباید دارای قفل نرم افزاری و یا سخت افزاری و یا کلمه عبور  آثاربرای سرعت بخشیدن به روند ارزیابی

 .باشند

  حتی االمکان نرم افزارها به صورت خودکار و بدون نیاز به نصب برروی سیستم و یا نصب نرم افزار خاصی قابل

 .اشنداجرا ب

 (اثر صاحب مشخصات ذکر)  "ما با ارتباط " قسمت ایجاد 

 

 :) دستی(سخت افزاری محصوالت

  مگابایت بصورت دیتا با  9۵با حجم  دقیقه 10آثار در این بخش صرفاً بصورت دریافت فیلم معرفی اثر حداکثر در

قابل پذیرش می باشد.)در  DVDقالب لوح فشرده  از طریق بارگزاری در سامانه جشنواره یا ارسال در MP4فرمت 

 صورت راه یابی به مرحله انتخاب صاحب اثر به صورت حضوری نسبت به ارائه اثر خود اقدام خواهد نمود(.

  (دارا بودن مؤلفه های  جذاببیت در طراحی، شکل ظاهری ، طرح و رنگ ، قیمت مناسب و قابلیت تولید انبوه

 توجیح فرهنگی و اقتصادی(. 

  رعایت استانداردهای تولید بازی های سخت افزاری 

  در اولویت می باشد. بازی های گروهی از طریق انتقال دهنده مفاهیم نماز 


