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فراخوان ششمیه جشىواره بیه المللی رساوههای دیجیتال

 .1هقذهِ
ثضسٌتشیٗ سٚیذاد سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ وـٛس دس لبِت ؿـٕیٗ خـٛٙاس ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ اص ػٛی ٔشوض تٛػؼ ٝفٙبٚسی
اعالػبت  ٚسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی دس ٟٔش ٔب ٜأؼبَ ثشٌضاس ٔیؿٛد .ایٗ دٚس ٜاص خـٛٙاس٘ ٜیض
ٕٞچ ٖٛادٚاس ٌزؿت ٝث ٝایدبد سلبثتی پٛیب  ٚػبص٘ذٔ ٜیبٖ فؼبالٖ ػشك ٝسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس ؿؾ ثخؾ اكّی  ٚچٟبس ثخؾ
فشػی ٔیپشداصد .ؿـٕیٗ خـٛٙاس ٜثیٗ إِّّی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ث ٝػٛٙاٖ ٔؼتجشتشیٗ خبیٍب ٜاسصیبثی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ
وـٛس للذ داسد ثب تٛخ ٝث ٝپـتٛا٘ ٝپٙح ػبِ ٝخٛد ث ٝایدبد ثؼتش سلبثت ٔیبٖ تِٛیذوٙٙذٌبٖ سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس خٟت سؿذ،
ؿىٛفبیی  ٚس٘ٚك ثبصاس داخّی  ٚكبدسات ایٗ كٙؼت ثپشداصد.
دس ػبَٞبی ٌزؿت ٝثشخی ػٙبٚیٗ داسای ستجٞٝبی ا َٚتب ػ ٚ ْٛؿبیؼت ٝتمذیش ثٛد٘ذ .دس خـٛٙاس ٜأؼبَ ػؼی ؿذ ٜثب وبٞؾ
تؼذاد خٛایض دس ٞش ػٛٙاٖ ث ٝیه خبیض ٜث ٝاػتجبس خـٛٙاس ٜافضٚد ٜؿٛدٕٞ .چٙیٗ وبٞؾ وٕی تؼذاد ػٙبٚیٗ  ٚخٛایض ٔٛخت
افضایؾ اسصؽ خٛایض ؿذ ٜاػت.
ث ٝثشتشیٗ اثش ایٗ دٚس ٜاص ٔیبٖ تٕبْ آثبس سػیذ ٜث ٝخـٛٙاس٘ ،ٜـبٖ ػبِی ػشآٔذ اػغب خٛاٞذ ؿذ .ایٗ ٘ـبٖ و ٝػبِیتشیٗ ٘ـبٖ
ػشآٔذ اػت ٞشػبِ ٝتٟٙب ث ٝیه اثش اػغب ٔیؿٛد .ث ٝثشتشیٗ اثش ٞش ثخؾ ٘یض ٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ اػغب خٛاٞذ ؿذ.
دس ایٗ دٚس ٜاص خـٛٙاس ٜث ٝثخؾ ثیٗ إُِّ إٞیت ٔضبػفی داد ٜؿذ ٜاػتِ .زا ث ٝػٛٙاٖ یىی اص ثخؾٞبی اكّی خـٛٙاسٜ
ؿـٓ دس ٘ظش ٌشفت ٝؿذ ٜاػت .ایٗ ثخؾ ؿبُٔ ٘ ٝصیشثخؾ  ٚثیؼت خبیض ٜاػت.

 .2اّذاف جشٌَارُ
 -1خشیبٖػبصی  ٚثؼتشػبصی ثشای تِٛیذ  ٚتٛػؼٔ ٝحتٛای ٔٙغجك ثش فش ًٙٞثٔٛیّٔ ،ی  ٚاػالٔی دس حٛص ٜسػب٘ٞٝبی
دیدیتبَ؛
 -2ایدبد خبیٍبٞی ػبال٘ ٝثشای اسصیبثی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس وـٛس؛
 -3فشا ٓٞوشدٖ ٔحیغی ثشای ایدبد ٕٞذِی ٓٞ ٚافضایی ثیٗ پذیذآٚس٘ذٌبٖ آثبس دس حٛص ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ؛
 -4تٛػؼ ٝخظ  ٚصثبٖ فبسػی دس ٔحیظ سایب٘ ٚ ٝاثضاسٞبی دیدیتبَ؛
 -5حٕبیت اص افشادٔ ،شاوضٔ ،ؤػؼبت ،تـىُٞب  ٚؿشوتٞبی فؼبَ دس حٛص ٜتِٛیذ آثبس ٔ ٚحلٛالت فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی
دیدیتبَ؛
 -6ثؼتشػبصی  ٚفشا ٓٞوشدٖ صٔی ٝٙالصْ ثشای تحمك خٙجؾ ٘شْافضاسی دس حٛصٔ ٜحتٛایی فٙبٚسی اعالػبت؛
 -7ایدبد ثؼتش سلبثت ٔیبٖ تِٛیذوٙٙذٌبٖ سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس خٟت سؿذ ،ؿىٛفبیی  ٚس٘ٚك ثخـی ثبصاس داخّی ٚ
كبدسات ایٗ كٙؼت؛
 -8تحمك اٞذاف ػٙذ چـٓا٘ذاص دس حٛص٘ ٜشْافضاس ٔ ٚحتٛای دیدیتبَ
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 .3جشٌَارُ ششن در یک ًگاُ:
ؿـٕیٗ خـٛٙاس ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس د ٚثخؾ اكّی  ٚخٙجی صیش ثشٌضاس ٔیؿٛد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

الف ) بخشّای اصلی
پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی  ٚسػب٘ٞٝبی ثشخظ
٘شْ افضاسٞبی سػب٘ٝای
٘شْ افضاسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜػبٔب٘ٞٝبی ثشخظ غیش ایٙتش٘تی
ثبصیٞبی سایب٘ٝای  ٚػشٌشٔیٞبی دیدیتبَ
ٙٞشٞبی دیدیتبَ
ثیٗ إُِّ

.1
.2
.3
.4

ب) بخشّای جٌبی
ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ
تِٛیذات سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دا٘ؾ آٔٛصی
پظٞٚؾ  ٚایذٜٞبی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ
تِٛیذ ّٔی ،حٕبیت اص وبس  ٚػشٔبی ٝایشا٘ی

دس ایٗ دٚس ٜاص خـٛٙاس ٜضٕٗ سٕ٘ٚبیی اص ٘ـبٖ ػشآٔذ ،ث ٝثشٌضیذٌبٖ خـٛٙاس ٜایٗ ٘ـبٖ اٞذا خٛاٞذ ؿذ .ا٘ٛاع ٘ـبٖ ػجبستٙذ اص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

٘ـبٖ ػبِی ػشآٔذ :ایٗ ٘ـبٖ دس ٞش دٚس ٜخـٛٙاس ٜتٟٙب ث ٝیه اثش  ٚث ٝفبخشتشیٗ اثش اص ٔیبٖ تٕبٔی آثبس اٞذا خٛاٞذ ؿذ.
٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ :اص ٔیبٖ آثبس ٞش ثخؾ اكّی خـٛٙاس ٜث ٝیه اثش و ٝفبخشتشیٗ اثش آٖ ثخؾ ا٘تخبة ؿذ ٜاػت ٘ـبٖ
صسیٗ ػشآٔذ اٞذا خٛاٞذ ؿذ ٕٝٞ .آثبس ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٞش ثخؾ دس صیشثخؾ ٘ـبٖ صسیٗ ؿشوت داد ٜخٛاٙٞذ ؿذ.
٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ :ث ٝاثش ثشٌضیذٞ ٜش ػٛٙاٖ اص ثخؾٞبی اكّی٘ ،ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ اٞذا خٛاٞذ ؿذ.
٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ :ث ٝاثش ثشٌضیذ ٜدس ثخؾٞبی فشػی ٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ اٞذا خٛاٞذ ؿذ.
٘ـبٖ ثشتش ػشآٔذ :ث ٝاثش ثشٌضیذ ٜدس ثخؾٞبی فشػی ٘ـبٖ ثشتش ػشآٔذ اٞذا خٛاٞذ ؿذ.
ِٛح تمذیش ػشآٔذ :ث ٝاثش ؿبیؼت ٝتمذیش دس ثخؾٞبی فشػی ِٛح تمذیش ػشآٔذ اٞذا خٛاٞذ ؿذ.

ٞش ثخؾ اكّی ؿبُٔ ػ ٝصیشثخؾ صسیٗ ،ػٙبٚیٗ اكّی  ٚفٙبٚسی ٔیثبؿذ.
٘ـبٖ صسیٗ ث ٝاثش فبخش ٞش ثخؾ٘ ،ـبٖ ثّٛسیٗ ث ٝآثبس ثشٌضیذٞ ٜش ػٛٙاٖ دس ثخؾٞبی اكلّی ٘ ٚـلبٖ ػلیٕیٗ ثل ٝاثلش ثشٌضیلذٜ
ثخؾٞبی فشػی تؼّك ٔییبثذ.
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سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ
تجّیغ اثش دس ِٛح فـشد ٜخـٛٙاس ٚ ٜیب ػبیت

دسج ٘بْ دس وتبة ثشٌضیذٌبٖ  ٚوتبة خـٛٙاسٜ
ٕ٘ ٚبیـٍبٜ
ٕ٘بیؾ آثبس پزیشفت ٝؿذ ٜدس ٕ٘بیـٍبٜ

ٔؼشفی اثش ثٟ٘ ٝبدٞبی دِٚتی  ٚغیشدِٚتی

وٕه ثٔ ٝؼشفی اثش یب پبیٍب ٜدس سػب٘ٞٝب

ٕ٘بیؾ یب تجّیغ اثش دس كذا ٚػیٕب

ٔؼشفی اثشدس ٔشاوض ٔشتجظ خبسج اص وـٛس.

ٔـبسوت دس تِٛیذ اثش ثؼذی

دسیبفت خبیض ٜاص سئیغ خٕٟٛس یب ٔؼب ٖٚاَٚ

٘ـبٖ
خبیضٜ

خـٛٙاسٜ
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٘ـبٖ ػبِی ػشآٔذ
خٛدس ٚػٛاسی ػٕٙذ










٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ
خٛدس ٚػٛاسی تیجب










٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ
8ػى ٝعال








٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ
 5ػى ٝعال







٘ـبٖ ثشتش ػشآٔذ
 2ػى ٝعال






ِٛح تمذیش ػشآٔذ
 1ػى ٝعال
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 .4بخشّای جشٌَارُ:
 -1بخش پایگاُّای ایٌترًتی ٍ رساًِّای برخط
سػب٘ ٝثشخظ ػبٔب٘ٝای اػت و ٝأىبٖ لشاسدادٖ ٔحتٛای دیدیتبَ دس ٔؼشم دػتشع ػٕ ْٛیب ثیؾ اص یهٞضاس ٔخبعت ٔـخق یب
٘بٔـخق اص عشیك ثؼتش ؿجى٘ ٝظیش ؿجىٌ ٝؼتشد ٜخٟب٘ی  ٚؿجىٞٝبی ٔحّی سا فشأ ٓٞیآٚسد.
وّی ٝپبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی دس صٔیٞٝٙبی فشٍٙٞی ٙٞشی ،پبیٍبٜٞبی خذٔبتسػبٖ ٘ ٚیض ٚثاليٞبی ؿخلی أىبٖ حضٛس دس ایٗ ثخؾ
سا داس٘ذ .اص ٔٛضٛػبت اكّی ایٗ ثخؾ ػجبستٙذ اص :اػالْ ٔ ٚؼبسف ا ُٞثیت ،فش ًٙٞایثبس ،ؿٟبدت  ٚدفبع ٔمذع ،اسصؽٞبی ا٘مالة
اػالٔی  ٚا٘ذیـٞٝبی أبْ  ٚسٞجشی ،فش ٚ ًٙٞا٘ذیـ ،ٝدایشٜإِؼبسف ایٙتش٘تی  ٚدا٘ـٙبٔٝی ثش خظ ،فشٟٔ ًٙٞذٚیت ،خب٘ٛاد ،ٜوٛدن
ٛ٘ ٚخٛاٖ ،خظ  ٚصثبٖ فبسػی ،پبیٍبٜٞبی ادثی ،پبیٍبٜٞبی ٙٞشی ،ایشاٖؿٙبػی  ٚػجه ص٘ذٌی اػالٔی -ایشا٘ی.
اسائ ٝدٙٞذ ٜخذٔبت ٔ ٚحتٛای اِىتش٘ٚیه ٘ظیش ؿجىٞٝبی اختٕبػی  ٚخٛأغ ٔدبصی ،اتبقٞب  ٚتبالسٞبی ٌفتٍ ،ٛخذٔبت دٙٞذٚ ٜثاليٞب ٚ
ٔیىشٚثاليٞب ،اثضاسٞبی ٔذیشیت ٔحتٛا  ٚپبیٍبٞ ٜبی اؿتشان ٌزاسی كذا ،تلٛیش  ٚفبیُ ث ٝكٛست ٚیظ ٜدس ایٗ ثخؾ ٔٛسد داٚسی لشاس
ٔیٌیش٘ذ.
الف) عٌَاىّای هسابقِ:
تخص پایگاُ ّای ایٌتزًتی ٍ رساًِ ّای تزخظ
سیز تخص
ثخؾ صسیٗ

پبیٍب ٜایٙتش٘تی
ثشخظ
اختلبكی

پشتبَ ػٕٔٛی
فشٍٙٞی

سػب٘ٞ ٝبی
وبسثش ٔحٛس

اسائ ٝدٙٞذٜ
خذٔبت ٚ

ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

1

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ ایٌتزًتی تزخظ اختصاصی

2

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

پزتال ػوَهی فزٌّگی

3

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای کارتز هحَر

4

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

5

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی

6

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی

7

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ

8

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پزتال فزٌّگی هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

9

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پزتال فزٌّگی تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی

10

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پزتال فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی

11

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پزتال فزٌّگی تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ

12

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ داًطٌاهِ ای ٍ داًص هحَر

13

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای کارتز هحَر هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

14

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای کارتز هحَر تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی

15

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای کارتز هحَر فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی

16

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای کارتز هحَر تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ

17

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ارائِ دٌّذُ خذهات فزٌّگی آهَسضی دیجیتال

18

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

اتشارّای هذیزیت هحتَا

5
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ٔحتٛای
اِىتش٘ٚیه

فٙبٚسی

19

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ضثکِّای اجتواػی

20

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

خذهاتدٌّذُ ٍتالگ ٍ هیکزٍتالگ؛

21

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ ّای اضتزاک گذاری صذا ،تصَیز ٍ فایل

22

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

فٌاٍری در پایگاُّای ایٌتزًتی ٍ رساًِ ّای تزخظ

ب) تعریف عٌَاىّا:
بخش زریي:
دس ثخؾ صسیٗ ثٟتشیٗ اثش دس حٛصٜٞبی صیش ا٘تخبة خٛاٞذ ؿذ:
 .1پایگاُ ایٌتزًتی تزخظ اختصاصی:
سػب٘ ٝثش خظ و ٝفمظ ؿخق حمیمی یب حمٛلی ٔتلذی آٖ سا ٔؼشفی ٔ ٚحتٛای دیدیتبَ دس لّٕش ٚاعالػبت ،اخجبس،
خذٔبت ،آثبس ٔ ٚحلٛالت ؿخق یبدؿذ ( ٜحمیمی یب حمٛلی ) سا دس ٔؼشم دػتشع لشاس ٔیدٞذ.
 .2پزتال ػوَهی فزٌّگی:
پشتبَ ٚةٌبٞی اػت و ٝاعالػبتی سا اص ٔٙبثغ ٔختّف دس سٚؿی ٚاحذ خٕغآٚسی ٔیوٙذ .پشتبَ ػٕٔٛی فشٍٙٞی ،پشتبِی
اػت ؿبُٔ :ثخؾٞبی ٌبِشی ،وتبثخب٘ ،ٝآسؿیٛٔ ،ٛص ... ٚ ٜایٗ ٘ٛع پٛستبَٞب دػتشػیای سا خٟت دػتیبثی ثٔ ٝحتٛای
فشٍٙٞی وِ ٝضٔٚب اص عشیك ٔٛتٛسٞبی خؼتد ٛث ٝدػت ٕ٘یآیٙذ ،فشأ ٓٞیوٙذٔ .حتٛای فشٍٙٞی ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ وتبة،
آثبس ٙٞشی ،ػىبػیٔ ،دالت ،سٚص٘بٔٞ ٝبٛٔ ،ػیمی ،فیّٓ٘ ،مـٞ ٝب ،خبعشات ٘ ٚبٔٞ ٝب ٚ ٚة ػبیت ٞبی آسؿی ٛؿذ ٜثٝ
ػٛٙاٖ اثشدادٜٞبی تٛكیفی ٔشتجظ ثب ٞش ٘ٛع فؼبِیت فشٍٙٞی ثبؿذ.
 .3رساًِ ّای کارتز هحَر:
سػب٘ ٝثش خغی و ٝثؼتش لشاسدادٖ ٔحتٛای دیدیتبَ دس ٔؼشم دػتشػی ػٕ ْٛیب ثیؾ اص یهٞضاس ٔخبعت ٔـخق ٕٞ ٚچٙیٗ
تؼبُٔ  ٚتـىیُ ٌشٜٞٚب  ٚؿجىٞٝبی ٔدبصی سا ثشای وبسثشاٖ فشا ٓٞآٚسدٔ .ثُ ؿجىٞ ٝبی اختٕبػی  ٚتبالسٞبی ٌفتٍ ٚ ٛخذٔبت
ٚثالي ٔ ٚیىشٚثالي  ٚاسائ ٝوٙٙذٞ ٜبی خذٔبت ٔ ٚحتٛای اِىتش٘ٚیه.
عٌَاىّا:
 .4پایگاُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی:
پبیٍبٜٞبیی و ٝدس حٛصٜی ٔؼبسف اػالٔی ،آٔٛصٞ ٜبی دیٙی ،اخالق  ٚاحىبْ اػالٔی ،ث ٝكٛست ػٕٔٛی یب تخللی فؼبِیت
ٔیوٙٙذ.
 .5پایگاُ تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی:
پبیٍبٜٞبیی و ٝث ٝا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ا٘مالة اػالٔی ،ا٘ذیـٞٝبی أبْ  ٚسٞجشی،
ثیذاسی اػالٔیٔ ،مبٔٚت ،اػتىجبس ػتیضی ،اػتجذاد ػتیضی ،اسصؽٞبی دفبع ٔمذع  ٚفش ًٙٞایثبس  ٚؿٟبدت ٔیپشداص٘ذ.
 .6پایگاُ فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی:
الف :پبیٍبٜٞبیی و ٝثب ٞذف ٔؼشفی فشٙٞ ،ًٙٞش ،ادثیبت ث ٝكٛست ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف ایدبد
ؿذٜا٘ذ.
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ب :پبیٍبٜٞبیی و ٝثب ٞذف ایشا٘ـٙبػی دس لبِت ٞبی ٔؼشفی تبسیخ ،خغشافیب ،خبرثٞٝبی ٌشدؽٌشی  ٚآییٗ  ٚسػ... ٚ ْٛ
ایشاٖ ث ٝكٛست ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف ایدبد ؿذٜا٘ذ.
 .7پایگاُ تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ:
اِف :ثخؾ وٛدن :پبیٍبٞ ٜبیی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبدٔ ٜخبعت وٛدن ساٜا٘ذاصی
ؿذٜا٘ذ.
ة :ثخؾ خب٘ٛاد :ٜپبیٍبٜٞبیی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبد ٜاػضبی خب٘ٛاد ٜساٜا٘ذاصی
ؿذٜا٘ذ.
 .8پزتال هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی:
پشتبِی و ٝدس حٛصٜی ٔؼبسف اػالٔی ،آٔٛصٞ ٜبی دیٙی ،اخالق  ٚاحىبْ اػالٔی ،ث ٝكٛست ػٕٔٛی یب تخللی فؼبِیت
ٔیوٙٙذ.
 .9پزتال تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی:
پشتبِی و ٝث ٝا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ا٘مالة اػالٔی ،ا٘ذیـٞٝبی أبْ  ٚسٞجشی ،ثیذاسی
اػالٔیٔ ،مبٔٚت ،اػتىجبس ػتیضی ،اػتجذاد ػتیضی ،اسصؽٞبی دفبع ٔمذع  ٚفش ًٙٞایثبس  ٚؿٟبدت ٔیپشداص٘ذ.
 .10پزتال فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی:
الف :پشتبِی و ٝثب ٞذف ٔؼشفی فشٙٞ ،ًٙٞش ،ادثیبت  ٚتبسیخ ث ٝكٛست ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف
ایدبد ؿذٜا٘ذ.
ب :پشتبِی و ٝثب ٞذف ایشاٖ ؿٙبػی دس لبِت ٔؼشفی خغشافیب ،خبرثٞٝبی ٌشدؽٌشی  ٚآییٗ  ٚسػ ... ٚ ْٛایشاٖ ث ٝكٛست
ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف ایدبد ؿذٜا٘ذ.
 .11پزتال تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ:
اِف :ثخؾ وٛدن  :پشتبِی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبدٔ ٜخبعت وٛدوبٖ ساٜا٘ذاصی
ؿذ ٜاػت.
ة :پشتبِی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبد ٜاػضبی خب٘ٛاد ٜساٜا٘ذاصی ؿذ ٜاػت.
 .12پایگاُ داًطٌاهِای ٍ داًص هحَر:
پبیٍبٜٞبیی و ٝثٙٔ ٝظٛس ٌؼتشؽ دا٘ؾ ،اعالػبتى خبٔغ  ٚدس ػیٗ حبَ فـشد ٜدسثبس ٜػّ ٚ ْٛدا٘ؾٞب دس اختیبس ٔخبعتٞب
ٔىٌزاس٘ذ.ثشخی اص ا٘ٛاع دا٘ـٙبٔٞٝب ػجبستٙذ اص :دایش ٜإِؼبسف  ٚدا٘ـٙبٔ ،ٝفشِ ًٙٞغتٚ ،اط٘ ٜبٔ ،ٝتضاسٚع(اكغالح٘بٔ،)ٝ
ص٘ذٌی ٘بٌٔ ٝشٞٚی ،چىیذٜ٘بٔ ،ٝػبِٙبٔ ،ٝػبِٕٙب ،سإٙٞب ،فٟشػت ٕ٘ ٚبی.ٝ
 .13رساًِ ّای کارتز هحَر هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی:
سػب٘ٞٝبی وبسثشی ٔحٛسی و ٝدس حٛصٜی ٔؼبسف اػالٔی ،آٔٛصٞ ٜبی دیٙی ،اخالق  ٚاحىبْ اػالٔی ،ث ٝكٛست ػٕٔٛی یب
تخللی فؼبِیت ٔیوٙٙذ.
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 .14رساًِ ّای کارتز هحَر تیذاری ،پایذاری ٍ اًقالب اسالهی:
سػب٘ٞ ٝبی وبسثش ٔحٛس ی و ٝث ٝا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ا٘مالة اػالٔی ،ا٘ذیـٞٝبی أبْ ٚ
سٞجشی ،ثیذاسی اػالٔیٔ ،مبٔٚت ،اػتىجبس ػتیضی ،اػتجذاد ػتیضی ،اسصؽٞبی دفبع ٔمذع  ٚفش ًٙٞایثبس  ٚؿٟبدت
ٔیپشداص٘ذ.
 .15رساًِ ّای کارتز هحَر فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی:
اِف :سػب٘ٞ ٝبی وبسثش ٔحٛسی و ٝثب ٞذف ایشا٘ـٙبػی دس لبِت ٔؼشفی فشٙٞ ،ًٙٞش ،ادثیبت  ٚتبسیخ ث ٝكٛست ػٕٔٛی  ٚیلب
ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف ایدبد ؿذٜا٘ذ.
ة :سػب٘ٞ ٝبی وبسثش ٔحٛسی و ٝثب ٞذف ٔؼشفی خغشافیب ،خبرثٞٝبی ٌشدؽٌشی  ٚآییٗ  ٚسػ ... ٚ ْٛایشاٖ ث ٝكٛست
ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف ایدبد ؿذٜا٘ذ..
 .16رساًِ ّای کارتز هحَر تا هخاعة کَدک ٍ خاًَادُ:
اِف :ثخؾ وٛدن :سػب٘ٞ ٝبی وبسثش ٔحٛسی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبدٔ ٜخبعت
وٛدن ساٜا٘ذاصی ؿذٜا٘ذ.
ة :ثخؾ خب٘ٛاد :ٜسػب٘ٞ ٝبی وبسثش ٔحٛس ی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؿی ،ػشٌشٔی ،تشثیتی  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبد ٜاػضبی
خب٘ٛاد ٜساٜا٘ذاصی ؿذٜا٘ذ.
 .17ارائِ دٌّذُ خذهات فزٌّگی آهَسضی دیجیتال:
پبیٍبٞ ٜبیی و ٝث ٝاسای ٝخذٔبت دس حٛص ٜفش ٚ ًٙٞیب آٔٛصؽ ٔیپشداص٘ذ .ایٗ خذٔبت ٔیتٛا٘ذ ؿبُٔ اعالع سػب٘ی ،اسایٝ
ٔحتٛا  ٚآٔٛصؽ ٔدبصی  ... ٚثبؿٙذ.
 .18اتشارّای هذیزیت هحتَا تحت ٍب):(CMS
ػبٔب٘ٞٝبیی و ٝث ٝاسای ٝخذٔبت تِٛیذ ٔ ٚذیشیت ٔحتٛا ٔیپشداص٘ذ.
 .19ضثکِ اجتواػی( ػوَهی  /تخصصی):
ؿجىٞٝبیی ثشای ایدبد تؼبُٔ اختٕبػی ٞؼتٙذ و ٝاص تىٙیهٞبی استجبعی ثؼیبس دس دػتشع ٌ ٚؼتشؽپزیش اػتفبدٜ
ٔیوٙٙذ .ؿجىٞٝبی اختٕبػی ایٙتش٘تی ثب حذالُ  10.000ػضٔ ٛیتٛا٘ٙذ دس ایٗ ػٛٙاٖ ؿشوت ٕ٘بیٙذ.
 .20خذهاتدٌّذُ ٍتالگ ٍ هیکزٍتالگ:
اسائ ٝدٙٞذٌبٖ خذٔبت ٚثالي ٔ ٚیىشٚثالي ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ ػٛٙاٖ ؿشوت ٕ٘بیٙذ.
 .21پایگاُّای اضتزاک گذاری صذا ،تصَیز ٍ فایل:
پبیٍبٜٞبیی و ٝث ٝاسائ ٝػشٚیغٞبی ٔیضثب٘ی پش٘ٚذ ٚ ٜػشٚیغٞبی اؿتشان ٌزاسی ٔیپشداص٘ذ.
زیربخش فٌاٍری:
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 .22فٌاٍری در پایگاُّای ایٌتزًتی ٍ رساًِ ّای تزخظ:
اػتفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی خبف دس پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی  ٚسػب٘ٞٝبی ثشخظ
ج) شرایط شركت در جشٌَارُ:
 .1آثبس ٔتمبضی ؿشوت دس خـٛٙاسٔ ٜیثبیؼت دس ٚثؼبیت ػتبد ػبٔب٘ذٞی پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی ایشاٖ ث٘ ٝـب٘ی
 www.samandehi.irثجت ؿذ ٜثبؿٙذ.
 .2اثش  ٚاخضاء ث ٝوبس سفت ٝدس پبیٍب ٜایٙتش٘تی یب سػب٘ٝی ثشخظ ٔغبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی وـٛس ،فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی دیٙی
ّٔ ٚی  ٚأٙیت ّٔی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘جبؿذ.
 .3حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی پذیذآٚس٘ذٌبٖ آثبس ث ٝوبس سفت ٝدس پبیٍب ٜایٙتش٘تی یب سػب٘ٝی ثشخظ عجك لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
ٞ .4ش ٔتمبضی ٔیتٛا٘ذ حذاوثش  10اثش خٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٞذ.
ٔ .5تمبضیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٞش اثش خٛد سا دس حذاوثش  2ػٛٙاٖ ؿشوت دٙٞذ.
 .6فمظ كبحت حمٛق اثش اخبص ٜثجت ٘بْ دس خـٛٙاس ٜسا داسد.
 .7خجشٌضاسیٞب  ٚپبیٍبٜٞبی خجشی  ٚتحّیّی أىبٖ حضٛس دس خـٛٙاس ٜسا ٘ذاس٘ذ .ایٗ دػت ٝاص پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی ٔیتٛا٘ٙذ دس
خـٛٙاسٔ ٜغجٛػبت ،خجشٌضاسیٞب  ٚپبیٍبٞ ٜبی ایٙتش٘تی و ٝتٛػظ ٔؼب٘ٚت ٔغجٛػبتی ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی ثشٌضاس
ٔیؿٛد ؿشوت وٙٙذ.
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 -2بخش ًرمافسارّای رساًِای
٘شْافضاسٞبی سػب٘ٝای ،ثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی سایب٘ ٝای ٞؼتٙذ و ٝثشای دػتشػیٕ٘ ،بیؾ ،پخؾ  ٚخؼتدٛی ٔحتٛای دیدیتبَ ٕٞچٖٛ
ٔتٗ ،كذا ،فیّٓ ،پٛیبٕ٘بیی ،تلٛیش ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ .ثشخی اص ا٘ٛاع ٘شْ افضاسٞبی سػب٘ٝای ػجبستٙذ اص٘ :شْافضاسٞبی فشٍٙٞی،
ٙٞشیٔ ،زٞجی ( ... ٚداسای ٔٛضٛع ٔـخق ٚ ٚاحذ)٘ ،شْ افضاسٞبی دا٘ـٙبٔ ٝای (اسائ ٝاعالػبت یه ؿبخ ٝػّٕی ث ٝكٛست دا٘ـٙبٔ،)ٝ
٘شْافضاسٞبی داسای ٔٛضٛػبت ٔ ٚغبِت ٔتٛٙع (٘ـشیبت اِىتش٘ٚیىی) ٘ ٚشْ افضاسٞبی وبسثشدی دس حٛص ٜپظٞٚؾ ،تِٛیذ ٔحتٛا (اثضاسٞبی
تِٛیذ  ٚپشداصؽ ٔحتٛای دیدیتبَ  ٚاثضاسی -خذٔبتی)
الف) عٌَاىّای هسابقِ
تخص ًزمافشارّای رساًِای
ًطاى

ػٌاٍیي

سیز تخص ردیف
1

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

تْتزیي ًزم افشار رساًِ ای

2

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار رساًِ ای هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

3

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار رساًِ ای اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس

4

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار رساًِ ای فزٌّگٌّ ،ز ٍ ادتیات

5

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار رساًِ ای داًطٌاهِ ای

6

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار رساًِ ای کَدک ٍ ًَجَاى

اثضاسی

7

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار اتشار هحتَا (تستِ ًزم افشاری رساًِ پزداس)

فٙبٚسی

8

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

فٌاٍری در ًزمافشارّای رساًِ ای

ثخؾ صسیٗ

ٔحتٛایی

ب) تعریف عٌَاىّا
بخش زریي:
ً .1زم افشار رساًِای:
دس ثخؾ صسیٗ ثٟتشیٗ اثش اص ٔیبٖ وّی ٝآثبس سػیذ ٜدس ایٗ ثخؾ ثشٌضیذ ٜخٛاٞذ ؿذ.
عٌَاىّا:
ً .2زم افشار رساًِای فزٌّگ ٍ هؼارف اسالهی:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝثٙٔ ٝظٛس ا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی ٔؼبسف اػالٔی ،آٔٛصٜٞبی دیٙی ،اخالق  ٚاحىبْ اػالٔی ،ثٝ
كٛست ػٕٔٛی یب تخللی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.
ً .3زم افشار رساًِ ای اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝث ٝا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ا٘مالة اػالٔی ،دفبع ٔمذع ،ا٘ذیـٞٝبی أبْ ٚ
سٞجشی ،فش ًٙٞایثبس  ٚؿٟبدت ٔیپشداص٘ذ.
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ً .4زم افشار رساًِای فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاى ضٌاسی:
اِف٘ :شْ افضاسٞبیی و ٝدس حٛصٜٞبی ٔختّف ،فشٙٞلًٙٞ ،لش ،ادثیلبت ،تلبسیخ  ٚخغشافیلب ثلٔ ٝؼشفلی ،ا٘تـلبس  ٚآٔلٛصؽ ... ٚ
ٔیپشداص٘ذ.
ة٘ :شْ افضاسٞبیی و ٝثب ٞذف ایشاٖ ؿٙبػی دس لبِت ٔؼشفی خغشافیب ،خبرثٞٝبی ٌشدؽٌشی  ٚآیلیٗ  ٚسػل ... ٚ ْٛایلشاٖ ثلٝ
كٛست ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف تِٛیذ ؿذٜا٘ذ.
ً .5زم افشار رساًِای داًطٌاهِای:
ٔٙبثغ اعالػبتی و ٝثٙٔ ٝظٛس ٌؼتشؽ دا٘ؾ ،اعالػبتى خبٔغ  ٚدس ػیٗ حبَ فـشد ٜدسثبس ٜػّ ٚ ْٛدا٘ؾ دس اختیبس
ٔخبعتٞب ٔىٌزاس٘ذٔ .ب٘ٙذ :دایش ٜإِؼبسفٞب  ٚدا٘ـٙبٔٞٝب،فشًٞٙٞبی ِغتٚ-اط٘ ٜبٔٞٝب ،تضاسٚع(اعالحٙبٔٞٝب)،ص٘ذٌی
٘بٔٞٝبی ٌشٞٚی
ً .6زم افشار رساًِای کَدک ٍ ًَجَاى:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝثب اٞذاف آٔٛصؽ ،ػشٌشٔی ،تشثیت  ٚفشٍٙٞی خٟت اػتفبدٔ ٜخبعجیٗ ثب سد ٜػٙی  5تب  17ػبَ لشاس
ٔیٌیشد.
ً .7زم افشار اتشار هحتَا (تستِ ًزم افشاری رساًِ پزداس):
٘شْافضاسی و ٝثشای پذیذ آٚسدٖ ٚ ٚیشایؾ ثؼت٘ ٝشْافضاسی سػب٘ٝای ٔ ٚحتٛای فشٍٙٞی  ٚیب ا٘تـبس ٞشٌٔ ٝ٘ٛحتٛا ٔٛسد
اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیشد .ایٗ ػٛٙاٖ ؿبُٔ اثضاس تٛػؼ ٝوبسثشی خظ  ٚصثبٖ فبسػی دس ٔحیظ دیدیتبَ  ٚاثضاسٞبی پظٞٚـی ٘یض
ٔیؿٛد.
زیربخش فٌاٍری:
 .8فٌاٍری در ًزمافشارّای رساًِ ای:
اػتفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی خبف (ثشای ٔثبَ ٛٞؽ ٔلٛٙػی) دس تِٛیذ ٘شْافضاسٞبٔ .ب٘ٙذٛٔ :تٛسٞبی تِٛیذ چٙذسػب٘ٝای،
ثش٘بٔٝػبصیٞبی چٙذسػب٘ٝای٘ ،شْافضاسٞبی تؼٟیُ وٙٙذ ٜتِٛیذ چٙذسػب٘ٝای٘ ،شْافضاسٞبی ٔجذَّ ٘ٛؿتبس ثٔ ٝتٗ سایب٘ٝای،
٘شْافضاسٞبی ٔجذَّ ٌفتبس ثٔ ٝتٗ سایب٘ٝای  ٚثبِؼىغ٘ ،شْافضاسٞبی ػبص٘ذ ٜاخشای خٛدوبس (٘ ٚ )Autorunلت آػبٖ،
ػیؼتٓ ػبُٔٞبی خذیذ.
ج) شرایط شركت در جشٌَارُ
ٔ .1تمبضیبٖ تٟٙب ٔیتٛا٘ٙذ آثبس داسای ٌٛاٞی ثجت یب پشٚا٘ ٝا٘تـبس خٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٙٞذ.
 .2آثبسی و ٝدس دٚسٜٞبی ٌزؿت ٝخـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ اخبص ٜؿشوت دس ایٗ دٚس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
ٚ .3یشایؾ خذیذ ٘شْ افضاسٞبیی وٚ ٝیشایؾٞبی لجّی آٟ٘ب دس خـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ ،تٟٙب دس كٛستی ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ دٚسٜ
ؿشوت وٙٙذ و ٝاص ِحبػ ػبختبس ٔ ٚحتٛا٘ ،ؼخ ٝخذیذ ٔحؼٛة ؿ٘ٛذ
ٞ .4ش ٔتمبضی ٔیتٛا٘ذ حذاوثش  10اثش خٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٞذ.
ٔ .5تمبضیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٞش ٘شْ افضاس خٛد سا دس حذاوثش  2ػٛٙاٖ ؿشوت دٙٞذ.
ٞ .6ش ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٞش ػٛٙاٖ حذاوثش  2اثش سا ٔیتٛا٘ذ ٔؼشفی وٙذ.
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.7
.8

.9
.10
.11
.12
.13

اص صٔبٖ ثجت آثبس ثیؾ اص  2ػبَ ٍ٘زؿت ٝثبؿذ(.آثبس داسای وذ پیٍیشی  10000ث ٝثبال دس ػیؼتٓ اتٔٛبػی ٖٛثجت  ٚكذٚس
ؿٙبػٙبٔ٘ ٝشْ افضاس)
ٞش ؿشوت وٙٙذ ٜثبیذ ٘ 2ؼخ ٝاص ٞش اثش سا ثب تٕبْ تدٟیضات خب٘جی ٘ ٚیبصٞبی آٖٔ -ب٘ٙذ تدٟیضات ٔىُٕ ػختافضاسی،
لفُٞبی ػختافضاسی ٘ ٚشْافضاسی ،وذٞبی فؼبَػبصی  ٚػشیبَٞبی الصْ ،وتبةٞبی خب٘جی  ٚلبة – سا ثٕٞ ٝشا ٜوذ
سٍٞیشی تب پبیبٖ ّٟٔت ثجت ٘بْ ث ٝدثیشخب٘ٔ ٝشوض سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ تحٛیُ دٞذ.
اثش فشػتبد ٜؿذ ٜث ٝدثیشخب٘ ٝخـٛٙاس٘ ٜجبیذ ثب اثش ثجت ؿذ ٜدس دثیشخب٘ٔ ٝشوض ٔتفبٚت ثبؿذ.
اثش ؿشوت داد ٜؿذٔ ٜیثبیؼت ثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚفٙبٚسی ٞبی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ ،ث٘ ٝحٛی و ٝاص ٔدٕٛػ ٝآثبس
ٔحتٛایی ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ ٔتٕبیض ثبؿذ  ٚثتٛاٖ آٖ سا اثشی خذیذ ٔ ٚتٕبیض اص ٔدٕٛػ ٝآثبس ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ دا٘ؼت.
اثش ثبیذ وبُٔ  ٚلبثُ اخشا دس ػیؼتٓ ػبُٔٞبی ٔتؼبسف سایب٘ٝای ثبؿذ.
حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی پذیذآٚس٘ذٌبٖ ػبیش آثبس فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی  ٚثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی ث ٝوبس سفت ٝدس پذیذآٚسدٖ اثش ،عجك
لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
فمظ كبحت حمٛق اثش اخبص ٜثجت ٘بْ دس خـٛٙاس ٜسا داسد.

12

فراخوان ششمیه جشىواره بیه المللی رساوههای دیجیتال

 -3بخش هحتَای ًرم افسارّای تلفي ّوراُ ،تبلتّا ٍ ساهاًِ ّای برخط غیر ایٌترًتی
دس ایٗ ثخؾ ٘شْ افضاسٞبی تّفٗ ٕٞشأ ،ٜحتٛای تّفٗ ٕٞشا ،ٜخذٔبت اسصؽ افضٚد ٚ ٜػبٔب٘ٞ ٝبی تّفٗ ٌٛیب ٔٛسد داٚسی لشاس
ٔیٌیش٘ذ٘ .شْافضاسٞبی ایٗ ثخؾ ثش سٚی ٌٛؿی تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜیب تجّت ٞب لبثُ اخشا ٞؼتٙذ ٔ ٚیتٛا٘ٙذ ث ٝكٛست ٔؼتمُ  ٚیب ثب
ثٟشٌٜیشی اص ػیؼتٓٞبی ٔخبثشاتی ثب ٔخبعت استجبط ثشلشاس وٙٙذ  ٚاسای ٝخذٔبت ٔ ٚحتٛا ٕ٘بیٙذ  ٚػٕٔٛب داسای وبسوشد سػب٘ٝای ٚ
اعالعسػب٘ی ثب اسائٔ ٝحتٛا (٘شْ افضاسٞبی فشٍٙٞی ٔ ٚزٞجی  ٚ )... ٚیب وبسوشدٞبی آٔٛصؿی  ٚػشٌشٔی (٘شْافضاٞبی آٔٛصؿی  ٚثبصیٞبی
تّفٗ ٕٞشأ)...ٚ ٜی ثبؿٙذ  ٚیب دس لبِت ثش٘بٔٞٝبی وبسثشدی ٔب٘ٙذ تمٛیٓ ٔ ٚتشخٓٞبی ٕٞشا ،ٜاسائٔ ٝیؿ٘ٛذ.
ٕٞچ ٙیٗ ٔحتٛای تّفٗ ٕٞشا ،ٜثبصی  ٚػشٌشٔی ،اثضاس تٛػؼ ٚ ٝتِٛیذ ٔحتٛا ثشای تّفٗ ٕٞشا ، ٜخذٔبت اسصؽ افضٚد ٜفشٍٙٞی ٚ
ػبٔب٘ٞٝبی تّفٗ ٌٛیب اص ػبیش ػٛٙاٖٞبی ایٗ ثخؾ ٞؼتٙذ .ػبٔب٘ٞٝبی ثشخظ غیش ایٙتش٘تی ث ٝػبٔب٘ٞٝبیی اعالق ٔی ؿٛد و ٝأىبٖ
لشاسدادٖ ٔحتٛای دیدیتبَ دس ٔؼشم دػتشع ػٕ ْٛاص عشیك ؿجىٞٝبی ٔجتٙی ثش فٙبٚسی ثّٛتٛث ،ؿجىٞٝبی تّفٗ ثبثت ٕٞ ٚشا ٜسا
فشأ ٓٞیآٚسد .ػبٔب٘ٞ ٝبیی ؤ ٝحتٛای دیدیتبِی سا دس ٔؼشم دػتشػی ثیؾ اص یه ٞضاس ٔخبعت ٔـخق یب ٘بٔـخق اص عشیك
ؿجىٞٝبی فٛق اِزوش سا فشأ ٓٞی آٚس٘ذ ٘یض ؿبُٔ ایٗ دػتٔ ٝی ؿ٘ٛذ.
الف) عٌَاىّای هسابقِ
تخص تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز ایٌتزًتی
سیز تخص

ردیف

ًطاى

ثخؾ صسیٗ

1

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

2

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار تلفي ّوزاُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

3

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار تلفي ّوزاُ اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس

4

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار تلفي ّوزاُ فزٌّگٌّ ،ز ٍ ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی

5

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًزم افشار تلفي ّوزاُ خذهات کارتزدی

6

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

خذهات ارسش افشٍدُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی

7

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

خذهات ارسش افشٍدُ اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس

8

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

خذهات ارسش افشٍدُ اػتالی فزٌّگ ػوَهی

ػبٔب٘ٞ ٝبی ثش خظ
غیش ایٙتش٘تی

9

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ساهاًِ ّای تز خظ غیز ایٌتزًتی ( ساهاًِ تلفي گَیا ٍ )...

فٙبٚسی

10

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

فٌاٍری در تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز ایٌتزًتی

٘شْ افضاسٞبی تّفٗ
ٕٞشاٜ

خذٔبت اسصؽ افضٚدٜ
فشٍٙٞی

ػٌاٍیي
تْتزیي اثز در حَسُ ًزم افشارّای تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای
تزخظ غیز ایٌتزًتی

ب) تعریف عٌَاىّا
بخش زریي:
ً .1زم افشارّای تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز ایٌتزًتی:
دس ثخؾ صسیٗ ثٟتشیٗ اثش اص ٔیبٖ وّی ٝآثبس سػیذ ٜدس ایٗ ثخؾ ثشٌضیذ ٜخٛاٞذ ؿذ.
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عٌَاىّا:
ً .2زم افشار تلفي ّوزاُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝثٙٔ ٝظٛس ا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی ٔؼبسف اػالٔی ،آٔٛصٜٞبی دیٙی ،اخالق  ٚاحىبْ اػالٔی ،ثٝ
كٛست ػٕٔٛی یب تخللی ٔٛسد اػتفبد ٜلشاس ٔیٌیش٘ذ.
ً .3زم افشار تلفي ّوزاُ اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝث ٝا٘تـبس ،تجّیغ  ٚتشٚیح  ٚیب ٔؼشفی فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ا٘مالة اػالٔی ،دفبع ٔمذع ،ا٘ذیـٞٝبی أبْ ٚ
سٞجشی ،فش ًٙٞایثبس  ٚؿٟبدت ٔیپشداص٘ذ.
ً .4زم افشار تلفي ّوزاُ فزٌّگٌّ ،ز ،ادتیات ٍ ایزاًطٌاسی:
اِف٘ :شْ افضاسٞبیی و ٝدس حٛصٜٞبی ٔختّف ،فشٙٞ ،ًٙٞش ،ادثیبت ،تبسیخ  ٚخغشافیب ثٔ ٝؼشفی ،ا٘تـبس  ٚآٔٛصؽ ... ٚ
ٔیپشداص٘ذ.
ة٘ :شْ افضاسٞبیی و ٝثب ٞذف ایشاٖ ؿٙبػی دس لبِت ٔؼشفی خغشافیب ،خبرثٞٝبی ٌشدؽٌشی  ٚآییٗ  ٚسػ ... ٚ ْٛایشاٖ ثٝ
كٛست ػٕٔٛی  ٚیب ٔحذٚد ثٙٔ ٝغم ٝیب فشٍٙٞی خبف تِٛیذ ؿذٜا٘ذ.
ً .5زم افشار تلفي ّوزاُ خذهات کارتزدی:
٘شْ افضاسٞبیی و ٝثب اػتفبد ٜاص أىب٘بت  ٚلبثّیتٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜث ٝاسای ٝخذٔبت وبسثشدی ٔیپشداص٘ذ .دس ایٗ ػٛٙاٖ لشاس
ٔیٌیش٘ذ٘.شْ افضاسٞبی اثضاس تٛػؼ ٚ ٝتِٛیذ ٔحتٛا ٘یض ؿبُٔ ایٗ ػٛٙاٖ ٞؼتٙذ.
 .6خذهات ارسش افشٍدُ هؼارف ٍ فزٌّگ اسالهی:
خذٔبتی و ٝدس ثؼتش اپشاتٛسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜدس لبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝاسائٔ ٝحتٛایی ثب ٔٛضٛػبت ٔؼلبسف  ٚفشٙٞلً اػلالٔی
ٔیپشداص٘ذ .ایٗ لبِتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ؿبُٔٔ :ؼبثم ٚ ٝػشٌشٔی ،دا٘ؼتٙیٞب ،فشٍٙٞی  ،اخجبس تخللی ،اعالع سػب٘ی ،آٔٛصؿلی ٚ
 ...ثبؿٙذ.
 .7خذهات ارسش افشٍدُ اًقالب اسالهی ٍ دفاع هقذس:
خذٔبتی و ٝدس ثؼتش اپشاتٛسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜدس لبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝاسائٔ ٝحتٛایی ثب ٔٛضٛػبت ا٘مالة اػالٔی ٞ ٚـت
ػبَ دفبع ٔمذع ٔیپشداص٘ذ .ایٗ لبِتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ؿبُٔٔ :ؼبثم ٚ ٝػشٌشٔی ،دا٘ؼتٙیٞب ،فشٍٙٞی  ،اخجبس تخللی ،اعالع
سػب٘ی ،آٔٛصؿی  ... ٚثبؿٙذ.
 .8خذهات ارسش افشٍدُ اػتالی فزٌّگ ػوَهی:
خذٔبتی و ٝدس ثؼتش اپشاتٛسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜدس لبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛث ٝاسائٔ ٝحتٛایی ثب ٔٛضٛػبت فشٍٙٞی ٔیپشداص٘ذ .ایٗ
لبِتٞب ٔیتٛا٘ٙذ ؿبُٔٔ :ؼبثم ٚ ٝػشٌشٔی ،دا٘ؼتٙیٞب ،فشٍٙٞی  ،اخجبس تخللی ،اعالع سػب٘ی ،آٔٛصؿی  ... ٚثبؿٙذ.
 .9ساهاًِ ّای تز خظ غیز ایٌتزًتی( ساهاًِ تلفي گَیا ٍ : )...
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خذٔبتی و ٝتٛػظ ثؼتشٞبی ٔخبثشاتی تّفٗ ثبثت دس لبِتٞبی ٔ :ؼبثم ٚ ٝػشٌشٔی ،دا٘ؼتٙیٞب ،فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی ،اخجبس،
ٔزٞجیٚ ،سصؿی ،اعالع سػب٘ی ،آٔٛصؿی اسائٔ ٝیؿ٘ٛذ.
زیربخش فٌاٍری:
 .10فٌاٍری در تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز ایٌتزًتی:
اػتفبد ٜاص فٙبٚسیٞبی خبف (ثشای ٔثبَ ٛٞؽ ٔلٛٙػی) دس تِٛیذ ٘شْافضاسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜیب ػبٔب٘ٞٝبی ثشخظ غیش
ایٙتش٘تی ٔب٘ٙذٛٔ :تٛسٞبی تِٛیذوٙٙذ٘ ٜشْافضاس ،فٙبٚسی دس تِٛیذ ثبصیٞبی تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜفٙبٚسی دس ٔىبٖیبةٞبی ٕٞشا.ٜ
ج) شرایط شركت در جشٌَارُ
ٔ .1تمبضیبٖ صیشثخؾ ٘شْ افضاسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜتٟٙب ٔیتٛا٘ٙذ آثبس داسای ٌٛاٞی ثجت یب پشٚا٘ ٝا٘تـبس خٛد سا دس خـٛٙاسٜ
ؿشوت دٙٞذ( .ایٗ ؿشط ثشای صیش ثخؾٞبی خذٔبت اسصؽ افضٚد ٜفشٍٙٞی  ٚػبٔب٘ٞ ٝبی ثش خظ غیش ایٙتش٘تی اِضأی
٘یؼت).
 .2آثبسی و ٝدس دٚسٜٞبی ٌزؿت ٝخـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ اخبص ٜؿشوت دس ایٗ دٚس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
ٚ .3یشایؾ خذیذ ٘شْ افضاسٞبی تّفٗ ٕٞشاٞی وٚ ٝیشایؾٞبی لجّی آٟ٘ب دس خـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ ،تٟٙب دس كٛستی ٔیتٛا٘ٙذ
دس ایٗ دٚس ٜؿشوت وٙٙذ و ٝاص ِحبػ ػبختبس ٔ ٚحتٛا٘ ،ؼخ ٝخذیذ ٔحؼٛة ؿ٘ٛذ.
ٞ .4ش ٔتمبضی ٔیتٛا٘ذ حذاوثش  5اثش خٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٞذ.
ٔ .5تمبضیبٖ ٔیتٛا٘ٙذ ٞش اثش خٛد سا دس حذاوثش  2ػٛٙاٖ ؿشوت دٙٞذ.
ٞ .6ش ؿشوت وٙٙذ ٜدس ٞش ػٛٙاٖ حذاوثش  2اثش سا ٔیتٛا٘ذ ٔؼشفی وٙذ.
ٞ .7ش ؿشوت وٙٙذ ٜثبیذ ٘ 2ؼخ ٝاص ٞش اثش سا ثب تٕبْ تدٟیضات خب٘جی ٘ ٚیبصٞبی آٖٔ -ب٘ٙذ تدٟیضات ٔىُٕ ػختافضاسی،
لفُٞبی ػختافضاسی ٘ ٚشْافضاسی ،وذٞبی فؼبَػبصی  ٚػشیبَٞبی الصْ ،وتبةٞبی خب٘جی  ٚلبة – سا ثٕٞ ٝشا ٜوذ
سٍٞیشی تب پبیبٖ ّٟٔت ثجت ٘بْ ث ٝدثیشخب٘ٔ ٝشوض سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ تحٛیُ دٞذ.
 .8اثش فشػتبد ٜؿذ ٜث ٝدثیشخب٘ ٝخـٛٙاس٘ ٜجبیذ ثب اثش ثجت ؿذ ٜدس دثیشخب٘ٔ ٝشوض ٔتفبٚت ثبؿذ.
 .9اثش ؿشوت داد ٜؿذٔ ٜیثبیؼت ثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚفٙبٚسیٞبی دی دیتبَ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ ،ث٘ ٝحٛی و ٝاص ٔدٕٛػ ٝآثبس
ٔحتٛایی ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ ٔتٕبیض ثبؿذ  ٚثتٛاٖ آٖ سا اثشی خذیذ ٔ ٚتٕبیض اص ٔدٕٛػ ٝآثبس ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ دا٘ؼت.
 .10اثش  ٚاخضای ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ ٔغبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی ،فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ّّٔی  ٚدیٙی  ٚأٙیت ّّٔیخٕٟٛسی
اػالٔی ایشاٖ ٘جبؿذ.
 .11اثش وبُٔ ثبؿذ  ٚلبثُ اخشا دس ػبٔب٘ٞٝبی ٔتؼبسف تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜسػب٘ٞ ٝبی ثشخظ ثبؿذ.
 .12حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی پذیذآٚس٘ذٌبٖ ػبیش آثبس فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی  ٚثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی ث ٝوبس سفت ٝدس پذیذآٚسدٖ اثش عجك
لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
 .13فمظ كبحت حمٛق اثش اخبص ٜثجت ٘بْ دس خـٛٙاس ٜسا داسد.
٘ .14شْ افضاسٞب  ٚخذٔبت اسصؽ افضٚد ٜثب ٔٛضٛع فبَ ثیٙی  ٚعبِغ ثیٙی اخبص ٜؿشوت دس خـٛٙاس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
 .15دس ٔٛسد خذٔبت اسصؽ افضٚد ٚ ٜتّفٗ ٌٛیب؛ اسائ٘ ٝشْ افضاس یب وُ ٔحتٛای اسائ ٝؿذ ٜاِضأی اػت ٔ ٚیثبیؼت دس لبِت حبُٔ
 DVDاسػبَ ٌشدد.
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 -4بخش بازیّای رایاًِای ٍ سرگرهیّای دیجیتال
وّی ٝثبصیٞبی سایب٘ٝای  ٚػشٌشٔیٞبی دیدیتبَ ،لبثُ اخشا ثش سٚی سایب٘ ٝیب وٙؼَٞٛبی ثبصی ٔختّف ٕٞ ٚچٙیٗ ؿجی ٝػبصیٞبی
ٔختّف دس ایٗ ثخؾ لشاس ٔیٌیش٘ذٔ .ب٘ٙذ ثبصیٞبی ثضسي دس ػجهٞبی ٔختّف ثبصیٞبی وٛچه ،ثبصیٞبی ثشخظ (آ٘الیٗ)،
ثبصیٞبی تّفٗ ٕٞشا.ٜ
الف) عٌَاىّای هسابقِ
تخص تاسیّای رایاًِای ٍ سزگزهیّای دیجیتال
ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

1

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

تاسی تزتز سال

2
3

تاسی کَچک
٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

تاسی تزخظ (آًالیي)

4

تاسی تلفي ّوزاُ

5

تْتزیي تاسی اس دیذگاُ فٌی

6
7

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

8

تْتزیي تاسی اس دیذگاُ ٌّزی
تْتزیي تاسی اس دیذگاُ هحتَایی
فٌاٍری در تاسیّای رایاًِای

ب) تعریف عٌَاىّا
بخش زریي:
 .1تاسی تزتز سال:
دس ثخؾ صسیٗ ،ثٟتشیٗ اثش اص ٔیبٖ وّی ٝآثبس سػیذ ٜدس ایٗ ثخؾ ثشٌضیذ ٜخٛاٞذ ؿذ .ایٗ ثبصی اص ٘ظش فٙیٔ ،حتٛایی ٚ
ٙٞشی ثشتشیٗ ثبص ػبَ اػت.
عٌَاىّا:
 .2تاسی کَچک:
ث ٝثبصیٞبی ػجه  ٚثب حدٓ ا٘ذن ٘ظیش ثبصی ٞبی فّؾ ثبصی وٛچه اعالق ٔیؿٛد.
 .3تاسی تزخظ (آًالیي):
ثبصیٞبیی و ٝتحت ػشٚسٞبی ؿجى٘ ٝظیش ؿجىٌ ٝؼتشد ٜخٟب٘ی  ٚؿجىٞٝبی ٔحّی ا٘دبْ ٔیٌیش٘ذ.
 .4تاسی تلفي ّوزاُ:
ثبصیٞبی لبثُ اخشا ثش سٚی تّفٗٞبی ٕٞشا ٚ ٜیب تجّتٞب و ٝثب ٞذف ػشٌشٔی  ٚفشًٙٞػبصی تِٛیذ ؿذٜا٘ذ.
 .5تْتزیي تاسی اس دیذگاُ فٌی:
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ثٟتشیٗ ثبصی اص ٘ظش خاللیتٛ٘ ،سپشداصی  ٚخّٜٞٛبی ٚیظ ٚ ٜؿبخقٞبی فیضیه اِٚی( ٝتـخیق ثشخٛسد٘ ،یشٞٚبی ٌشا٘ؾ،
خشْ  ٚاستدبع )... ٚ
 .6تْتزیي تاسی اس دیذگاُ ٌّزی:
ثٟتشیٗ ثبصی اص ٘ظش ؿبخقٞبی ٌشافیىی ،كذا ٛٔ ٚػیمی  ٚؿخلیت پشداصی
 .7تْتزیي تاسی اس دیذگاُ هحتَایی:
ثٟتشیٗ ثبصی اص ٘ظش ؿبخقٞبی ٔحتٛایی ٘ظیش ثبصی٘بٔ ٚ ٝعشاحی (تٛٙع دس ٔشاحُٛٔ ،ضٛع ،وٙتشَ ثبصی )... ٚ
زیربخش فٌاٍری:
 .8فٌاٍری در تاسیّای رایاًِای:
فٙبٚسی دس ثبصیٞبی سایب٘ٝای ػجبستٙذ اصٛٔ :تٛسٞبی تِٛیذ ثبصیٛٔ ،تٛسٞبی ػ ٝثؼذی تِٛیذ ثبصی ،وذٞب  ٚاػىشیپتٞبی
تىٕیّی ٔٛتٛسٞبی ٔٙجغ ثبص ( ،)Open Sourceػختافضاسٞبی ٔتحشنػبصیٛٔ ،ؿٗ وپچشٞبی ٚیظ ٜثبصی ،ػیؼتٓٞبی
ػختافضاسی س٘ذس تلبٚیش.
ج)شرایط شركت در جشٌَارُ
 .1آثبسی و ٝدس دٚسٜٞبی ٌزؿت ٝخـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ اخبص ٜؿشوت دس ایٗ دٚس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
ٚ .2یشایؾ خذیذ ثبصی سایب٘ٝای وٚ ٝیشایؾٞبی لجّی آٟ٘ب دس خـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ ،تٟٙب دس كٛستی ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ دٚسٜ
ؿشوت وٙٙذ و ٝاص ِحبػ ػبختبس ٔ ٚحتٛا٘ ،ؼخ ٝخذیذ ٔحؼٛة ؿ٘ٛذ.
 .3ا٘ٛاع ثبصیٞبی ؿشوت وٙٙذ ٜدس ایٗ ثخؾ ػجبستٙذ اص:


ثبصیٞبی PC



ثبصیٞبی وٙؼِٛی


.4
.5
.6
.7
.8

ثبصیٞبی ثشخظ ()Online

 ثبصیٞبی فّؾ
وبسفشٔبی اثش ثبیذ داسای تبثؼیت ایشا٘ی ثبؿذ  ٚاثش ٘یض ثبیذ دس ٔحذٚد ٜخغشافیبیی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ پذیذ آٔذ ٜثبؿذ.
اثش ؿشوت داد ٜؿذٔ ٜیثبیؼت ثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚفٙبٚسی ٞبی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ ،ث٘ ٝحٛی و ٝاص ٔدٕٛػ ٝآثبس
ٔحتٛایی ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ ٔتٕبیض ثبؿذ  ٚثتٛاٖ آٖ سا اثشی خذیذ ٔ ٚتٕبیض اص ٔدٕٛػ ٝآثبس ث ٝوبس سفت ٝدس آٖ دا٘ؼت.
آثبس فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی  ٚثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی ث ٝوبس سفت ٝدس پذیذ آٚسدٖ اثشٔ ،غبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی ،فشٚ ًٙٞ
اسصؽٞبی ّّٔی  ٚدیٙی  ٚأٙیت ّّٔیخٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘جبؿذ.
حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی پذیذ آٚس٘ذٌبٖ آثبس فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی  ٚثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی ث ٝوبس سفت ٝدس پذیذآٚسدٖ اثش عجك
لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
ٞش ؿشوت وٙٙذ ٜثبیذ ػال ٜٚثش ثجت٘بْ دس ػبیت خـٛٙاس ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ٔذاسن صیش سا ث ٝدثیشخب٘ ٝداٚسی سػب٘ٞٝبی
دیدیتبَ تحٛیُ دٞذ:


د٘ ٚؼخ ٝاص ثبصی ثٕٞ ٝشا ٜوذ سٍٞیشی
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تٛضیح ٔشاحُ ثبصی  ٚوذٞبی ٔشثٛط ث ٝتٙظیٓ ثبصی ثشای ٘جبختٗ وبسثش دس ٔشاحُ ثبصی خٟت تؼشیغ دس أش
داٚسی
اسایٔ ٝذاسن ٔ ٚؼتٙذات ػبخت ثبصی
فٟشػت وبّٔی اص پذیذآٚس٘ذٌبٖ

 ثیبٖ ٚیظٌیٞبی ثبصی اص دیذٌب ٜتِٛیذوٙٙذٜ
 .9الصْ اػت ٞشٌ ٝ٘ٛلفُ ػختافضاسی یب اِحبلبت دیٍش اثشٕٞ -چ ٖٛتدٟیضات ٔىُٕ ػختافضاسی ،لفُٞبی ػختافضاسی ٚ
٘شْافضاسی ،وذٞبی فؼبَػبصی  ٚػشیبَٞبی الصْ ،وتبةٞبی خب٘جی  ٚلبة -ثٕٞ ٝشا ٜاثش تحٛیُ داد ٜؿٛد.
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 -5بخش ٌّرّای دیجیتال
ٞشٌ ٝ٘ٛاثش ٙٞشی و ٝػبخت ،پشداصؽ٘ٛٔ ،تبط ،تِٛیذ ٕ٘ ٚبیؾ آٟ٘ب ،وُ آٖ یب ثخـی اص آٖ ثب وٕه فٙبٚسیٞب ،اثضاس ِٛ ٚاصْ دیدیتبِی
ٔثُ سایب٘ ٝا٘دبْ ٌشفت ٝثبؿذ دس ایٗ ثخؾ لشاس ٔیٌیشد .پٛیبٕ٘بیی سایب٘ٝایٕ٘ ،بٚ ،ًٙٞیذی ٛآست ٌ ٚشافیه ٔٛؿٗ ،خّٜٞٛبی ٚیظٜ
تلٛیشی ،ػىبػی دیدیتبَ ،عشاحی ،عشاحی ِٛویـٗ  ٚؿخلیتٌ ،شافیه ٘ ٚمبؿی دیدیتبَ ٞ ٚشٌٛ٘ ٝ٘ٛآٚسی  ٚخّك ٙٞشی دس
فضبی ٔدبصی ٕ٘ ٚبیؾ ٚیظٕٞٝ٘ٛ٘ ٜبیی اص ٙٞشٞبی دیدیتبَ ٞؼتٙذ.
الف) عٌَاىّای هسابقِ:
تخص ٌّزّای دیجیتال
سیز تخص

ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

ثخؾ صسیٗ

1

٘ـبٖ صسیٗ ػشآٔذ

تْتزیي اثز ٌّزّای دیجیتال

2

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پَیاًوایی رایاًِای تلٌذ

3

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پَیاًوایی رایاًِای کَتاُ ٍ هتَسظ

4

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًواٌّگ؛ ٍیذیَآرت ٍ گزافیک هَضي

5

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ػکاسی دیجیتال

6

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

ًقاضی دیجیتال

7

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

گزافیک رایاًِ ای(تْتزیي ارتثاط تصَیزی)

8

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

عزاحی دیجیتالی کاراکتز ٍ ضخصیت

9

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

عزاحی دیجیتالی فضا ٍ لَکیطي

10

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

جلَُ ّای ٍیژُ دیجیتالی

11

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

فٌاٍری در ٌّزّای دیجیتال

پٛیبٕ٘بیی

ٙٞشی

فٙبٚسی

ب) تعریف عٌَاىّا:
بخش زریي:
 .1تْتزیي اثز ٌّزّای دیجیتال:
دس ثخؾ صسیٗ ثٟتشیٗ اثش اص ٔیبٖ وّی ٝآثبس سػیذ ٜدس ایٗ ثخؾ ثشٌضیذ ٜخٛاٞذ ؿذ.
عٌَاىّا:
 .2پَیاًوایی رایاًِای تلٌذ:
پٛیبٕ٘بیی و ٝثیؾ اص  50دلیم ٝصٔبٖ داؿت ٝثبؿذ.
 .3پَیاًوایی رایاًِای کَتاُ ٍ هتَسظ
ً .4واٌّگ؛ ٍیذیَآرت ٍ گزافیک هَضي
 .5ػکاسی دیجیتال
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ً .6قاضی دیجیتال:
٘مبؿیٞبیی و ٝثب ثٟشٌ ٜیشی اص اثضاسٞبی سایب٘ٝای (٘ظیش لّٓ ٘ٛسی یب ٔبٚع) عشاحی  ٚخّك ؿذ ٜثبؿٙذ.
 .7گزافیک رایاًِای(تْتزیي ارتثاط تصَیزی):
عشاحی ساثظ وبسثشی لبِتٞبی ٌ٘ٛبٌ ٖٛسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ (ٔب٘ٙذ ٘شْ افضاس  ٚپبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی).
 .8عزاحی دیجیتالی کاراکتز ٍ ضخصیت:
عشحٞبیی ثب ٔٛضٛع لٟشٔبٖٞب ،اػغٛسٜٞب  ٚؿخلیتٞبی ایشا٘ی اػالٔی دس اِٛٚیت لشاس داس٘ذ.
 .9عزاحی دیجیتالی فضا ٍ لَکیطي
 .10جلَُ ّای ٍیژُ دیجیتالی
زیربخش فٌاٍری:
 .11فٌاٍری در ٌّزّای دیجیتال:
فٙبٚسی دس ٙٞشٞبی دیدیتبَ ػجبستٙذ اص :فٙبٚسی دس ػیٕٙبی دیدیتبَ ،سً٘ٞبی دیدیتبَ٘ ،شْافضاسٞبی ٌشافیه سایب٘ٝای،
٘شْافضاسٞبی پٛیبییِٛٔ ،تی اػىشیٗ (ِٔٛتی ٚیظٖ) ،لغؼبت ِٔٛتی ٚیظٖ ،ػیٕٙبی ػ ٝثؼذی .... ٚ
ج)شرایط شركت در جشٌَارُ
 .1ضزایظ ػوَهی
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4
.1.5
.1.6
.2

آثبسی و ٝدس دٚسٜٞبی ٌزؿت ٝخـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ اخبص ٜؿشوت دس ایٗ دٚس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
ٚیشایؾ خذیذ اثشٞبیی و٘ ٝؼخٞ ٝبی لجّی آٟ٘ب دس خـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ ،تٟٙب دس كٛستی ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ دٚس ٜؿشوت
وٙٙذ و ٝاص ِحبػ ٔحتٛا  ٚػبختبس٘ ،ؼخ ٝخذیذی اص اثش ٔحؼٛة ؿٛد.
اثش ؿشوت داد ٜؿذٔ ٜیثبیؼت ثب اػتفبد ٜاص اثضاسٞب  ٚفٙبٚسیٞبی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ.
اثش  ٚاخضاء ث ٝوبس سفت ٝدسآٖ ٔغبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی ،فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی ّّٔی  ٚدیٙی  ٚأٙیت ّّٔیخٕٟٛسی
اػالٔیایشاٖ ٘جبؿذ.
حمٛق ٔبدی ٔ ٚؼٛٙی پذیذآٚس٘ذٌبٖ ػبیش آثبس فشٍٙٞی ٙٞ ٚشی  ٚثؼتٞٝبی ٘شْافضاسی ث ٝوبس سفت ٝدس پذیذآٚسدٖ اثش ،عجك
لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ سػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
آثبس ؿشوت وٙٙذ ٜدس داٚسی خـٛٙاس ٜفمظ اص پذیذآٚس٘ذ ٚ ٜكبحت حمٛق اثش پزیشفتٔ ٝیؿٛد.

ضزایظ اختصاصی
.1

ؿشایظ اسػبَ آثبس پٛیب ٕ٘بییٕ٘ ،بٚ ،ًٙٞیذیٛآست



ٞش اثش ثب فشٔت ٚضٛح تلٛیش ثبال ثش سٚی حبُٔ  DVDرخیش ٚ ٜثٕٞ ٝشا ٜوذ سٍٞیشی ث ٝدثیشخب٘ ٝخـٛٙاسٜ
اسػبَ ٌشد٘ذ( .دس ٞش  DVDتٟٙب یه اثش لشاس ٌیشد).
ٞش فشد یب ؿشوت یب ٔشوض تِٛیذی فمظ ٔدبص ث ٝاسػبَ حذاوثش  3اثش اػت.

ٍٙٞ بْ ثجت ٘بْ یه فشیٓ اص اثش دس ثخؾ تلٛیشی اص اثش ثبسٌزاسی ؿٛد.
 .2ؿشایظ اسػبَ ػىغ٘ ،مبؿی
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ػىغٞب ثب ٚضٛح  ٚ dpi300فشٔت  jpgثبؿٙذ.



٘بْ ٌزاسی فبیُٞب ثشاػبع ٘بْ وبسثشی ثبؿذ( .ثشای ٔثبَ)shahbazi@farhang.ir-1.jpg :



ٞش ؿشوت وٙٙذٔ ٜیتٛا٘ذ حذاوثش  3اثش اسػبَ وٙذ.



وّی ٝتلبٚیش اسػبِی ثذ ٖٚپبػپبستٛس ثبؿذ.



٘بْ ٌزاسی فبیُٞب ثشاػبع ٘بْ وبسثشی ثبؿذ( .ثشای ٔثبَ)shahbazi@farhang.ir-1 :



ٞش ؿشوت وٙٙذٔ ٜیتٛا٘ذ حذاوثش  3اثش اسػبَ وٙذ.

 اسػبَ آثبس اص عشیك ثخؾ ثبسٌضاسی ٍٙٞبْ ثجت اثش ا٘دبْ ٌیشد.
 .3ؿشایظ اسػبَ عشاحی دیدیتبَ(ؿخلیت  ٚفضب)



اسػبَ آثبس اص عشیك ثخؾ ثبسٌضاسی ٍٙٞبْ ثجت اثش ا٘دبْ ٌیشد.
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 بخش بیي الولل-6
 تجبدالتٝٙٔ ٌؼتشؽ داٚ بی ٔـتشنٞذف یبفتٗ اسصؽٞ بی دیدیتبَ ثبٞٝ٘ سػبٝٙب٘ی دس صٔیٟی خٝ اسصیبثی فؼبالٖ خبٔؼٚ ثشسػی
.ست ٔیپزیشدٍٛی كٙٞ فشٚ بی اعالػبتیٞ سیٚبٙ فٍٝٙی دس صٔیٙٞفش
ِالف) عٌَاىّای هسابق
تخص تیي الولل
Field
e-Content
Apps & mobile
content
e-Content
Game & Digital Arts
e-Content
Game & Digital Arts
e-Content
Apps & mobile
content
e-Content
Game & Digital Arts
e-Content
Apps & mobile
content
e-Content
Game & Digital Arts
e-Content
Apps & mobile
content
Game & Digital Arts

Subject

Saramad
Crystalline
Award
Saramad
دن دس فضبیٛٔحبفظت اص و
Children Online Protection Crystalline
ٔدبصی
Award
Saramad
صؿیٛٔ ػشٌشٔی آEdutainment
Crystalline
(Entertainment-Education)
Award
Saramad
ٍیٙٞع فشٛٙ تٚ َ تجبدCultural Exchange &
Crystalline
Diversity
Award
Saramad
 ػجه ص٘ذٌی اػالٔیIslamic Lifestyle
Crystalline
Award
Saramad
اؿتشان ٔؼبػی ثشای دا٘ؾ
Spread Collaboration
Crystalline
افضایی
Award
Saramad
 ثیذاسی اػالٔیIslamic Awakening
Crystalline
Award
ٜادٛ٘بػت خبٙٔ ایٛ ٔحتFamily Friendly Content

سدیف
1

2
3

4

5

6

7

ٍَی دیدیتبٙٞبیغ فشٙ كDigital Cultural Industries

Saramad
Crystalline
Award

8

ٍٖی ایشاٙٞ خغشافیبی فشPersian Cultural
Geoghrapy

Saramad
Crystalline
Award

9

e-Content
Apps & mobile
content

ٜع خبیضٛ٘

Game & Digital Arts
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ب) تعریف عٌَاىّا
 .1هحتَای هٌاسة خاًَادُ
ٔحتٛایی و ٝخٟت تحىیٓ سٚاثظ دس خب٘ٛاد( ٜسٚاثظ ٚاِذیٗ ثب یىذیٍشٚ ،اِذیٗ ثب فشص٘ذاٖ  ٚفشص٘ذاٖ ثب یىذیٍش) تِٛیذ
ٔیؿٛد .ایٗ ٔحتٛا ثشای ٔثبَ ٔی تٛا٘ذ ؿبُٔ تشثیت  ٚپشٚسؽ وٛدوبٖ  ٚیب سٚاثظ ػبعفی  ٚص٘بؿٛیی ٕٞؼشاٖ ثبؿذ.
 .2هحافظت اس کَدک در فضای هجاسی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝخٟت ٔحبفظت اص وٛدوبٖ دس فضبی ٔدبصی الذاْ ث ٝتِٛیذ آثبس دیدیتبِی  ٚفشٍٙٞؼبصی دس ایٗ صٔیٝٙ
ٔی پشداص٘ذ.
 .3سزگزهی آهَسضی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝث ٝاسائٔ ٝحتٛای ػشٌشٔی آٔٛصؿی ٔی پشداص٘ذ.
ٔحتٛای ػشٌشٔی آٔٛصؿی ثٔ ٝحتٛای ػشٌشْ وٙٙذٜای اعالق ٔیؿٛد و ٝثشای آٔٛصؽ عشاحی ؿذ ٜاػت.
 .4تثادل ٍ تٌَع فزٌّگی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝخٟت ٔؼشفی اسصؽٞب ٙٞ ٚدبسٞبی فشٍٙٞی ث ٝػٛٙاٖ ٔیشاث ٔـتشن ثـش فؼبِیت ٔی وٙٙذ  ٚدس
ساػتبی حفبظت  ٚكیب٘ت اص فشًٞٙٞب ،خُشد ٜفشًٞٙٞب ٔ ٚیبٖ فشًٞٙٞبیی و ٝدس ٔؼشم تٟذیذ  ٚآػیت  ٚصٚاَ ث ٝاسائٝ
ٔحتٛا ٔی پشداص٘ذ.
 .5سثک سًذگی اسالهی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی ؤ ٝحتٛای ٔشتجظ ثب ػجه  ٚسٚؽ ص٘ذٌی اػالٔی دس ٔمیبعٞبی فشدی ،خب٘ٛادٌی ،اختٕبػی ٚ ،ثیٗ
إُِّ سا ٔٛسد پظٞٚؾ لشاس داد ٚ ٜآٖ سا دس لبِت ٔحلٛالت فشٍٙٞی دیدیتبَ ٘ـش ٔی دٙٞذ.
 .6اضتزاک هساػی تزای داًص افشایی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝثٙٔ ٝظٛس غّج ٝثش ٔحذٚدیتٞبی ٔىبٖ ،تخلق ٙٔ ٚبثغ دس خٟت ثٟجٛد ٚضؼیت آٔٛصؿی  ٚدا٘ؾ
افضایی تالؽ ٔی ٕ٘بیٙذ  ٚثب اؿتشان ٔؼبػی  ٚوبس خٕؼی دس ساػتبی افضایؾ دا٘ؾ دیدیتبِی خٛأغ الذاْ ٔی ٕ٘بیٙذ.
 .7تیذاری اسالهی:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝثٔ ٝؼشفی ،ثشسػی  ٚتحّیُ ثیذاسی اػالٔی  ٚخیضؽٞبی وـٛسٞبی اػالٔی ٔیپشداص٘ذ  ٚدس فضبی
ٔدبصی ث ٝاسائٔ ٝحلٛالت فشٍٙٞی دیدیتبِی ٔی پشداص٘ذ.
 .8صٌایغ فزٌّگی دیجیتال:
ث ٝكٙبیؼی ٌفتٔ ٝی ؿٛد و ٝث ٝخّك ،تِٛیذ  ٚتدبسی ػبصی ٔضبٔیٗ ٘بٔـٟٛد  ٚداسای عجیؼت فشٍٙٞی اؿتغبَ داؿتٚ ٝ
ٔی تٛا٘ٙذ ث ٝؿىُ خذٔبت یب وبالٞب دس ثیبیٙذ .كٙبیغ فشٍٙٞی دیدیتبِی ثٔ ٝشاوض یب ٔٛػؼبت ثضسي فشٍٙٞی اعالق ٔی
ؿ٘ٛذ و ٝدس لبِت ٞبی ریُ ث ٝفؼبِیت ٔی پشداص٘ذ.
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كٙؼت ٘شْ افضاسٞبی سػب٘ ٝای ،كٙؼت ٙٞش دیدیتبَ  ،كٙؼت چبح ٘ ٚـش دیدیتبَ ،كٙؼت ٔٛػیمی دیدیتبَ ،كٙؼت
ػیٕٙبی دیدیتبَ  ،كٙؼت سادی ٚ ٛتّٛیضی ٖٛدیدیتبَ ،كٙؼت عشاحی دیدیتبَ ،كٙؼت ثبصی ٞبی ٚیذئٛیی  ٚاٚلبت فشاغت ٚ
كٙؼت سػب٘ٞٝبی اختٕبػی
 .9جغزافیای فزٌّگی ایزاى:
ٔشاوض  ٚفؼبال٘ی و ٝػالیك ،صثبٖٞب ،آییٗٞب  ٚسػْٞٛبی ٔـتشن ٔیبٖ ایشاٖ  ٚوـٛسٞبی ٕٞدٛاس سا ثب اػتفبد ٜاص ٔحلٛالت
فشٍٙٞی دیدیتبِی٘ ،ـش ٌ ٚؼتشؽ ٔی دٙٞذ  ٚص٘ذٌی اختٕبػی  ٚفشٍٙٞی ایشا٘یبٖ سا (دس تٛٙع ٞبی ٔتفبٚت آٖٞب) دس
أتذاد صٔبٖ ،تبسیخ ،فضبٞب ٔ ٚىبٖٞبی ٔشتجظ ثب ایشاٖ ٔٛسد ثشسػی لشاس ٔی دٙٞذ.
ج)شرایط شركت در جشٌَارُ
خٟت وؼت اعالع اص ٘ح ٜٛثجت ٘بْ  ٚؿشایظ ؿشوت دس ثخؾ ثیٗ إُِّ ثٚ ٝثؼبیت ٔ Intdmf.IRشاخؼٕ٘ ٝبییذ.

24

فراخوان ششمیه جشىواره بیه المللی رساوههای دیجیتال

بخش تَلیذات هراكس فرٌّگی دیجیتال
ایٗ ثخؾ ث ٝایدبد سلبثت ٔیبٖ ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ و ٝدس لبِت ؿجىّٔ ٝی فش ًٙٞساٜا٘ذاصی ؿذٜا٘ذ ٔیپشداصد.
وّی ٝآثبس تِٛیذ ؿذ ٜدس ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ ػشاػش وـٛس ث ٝكٛست خذاٌب٘ٔ ٚ ٝؼتمُ دس ایٗ ثخؾ حضٛس خٛاٙٞذ داؿت.
الف) عٌَاىّای هسابقِ:
تخص تَلیذات هزاکش فزٌّگی دیجیتال
سیز تخص

ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

ثخؾ ٚیظٜ

1

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

هجتوغ فزٌّگی دیجیتالی تزتز

2

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

تیطتزیي تؼذاد هحصَالت

3

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

تْتزیي کیفیت هحصَالت

4

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

خاًِ فزٌّگ دیجیتالی تزتز

5

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

پایگاُ ایٌتزًتی ٍ رساًِ تزخظ

6

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

7

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

سزگزهی ّا ٍ ٌّزّای دیجیتال

8

٘ـبٖ ثّٛسیٗ ػشآٔذ

فؼالیت فزٌّگ ساسی ٍ آهَسضی

ٔشاوض
دیدیتبِی ثشتش

تِٛیذات ٚ
فؼبِیتٞب

ًزم افشارّای رساًِ ای ٍ تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز
ایٌتزًتی

ب) تعریف عٌَاىّا:
بخش ٍیژُ:
 .1هجتوغ فزٌّگی دیجیتالی تزتز:
دس ایٗ ثخؾ ثشتشیٗ ٔدتٕغ فشٍٙٞی دیدیتبَ ػبَ ،ا٘تخبة خٛاٞذ ؿذ.
بخش هراكس:
 .2تیطتزیي تؼذاد هحصَالت:
ٔشوض فشٍٙٞی دیدیتبَ و ٝداسای ثیـتشیٗ تؼذاد آثبس دیدیتبِی دس لبِتٞبی ٔختّف (ٔب٘ٙذ ٘شْ افضاس ،پبیٍب ٜایٙتش٘تی )... ٚ
ثبؿذ.
 .3تْتزیي کیفیت هحصَالت:
ٔشوض فشٍٙٞی دیدیتبَ ؤ ٝدٕٛع آثبس آٖ ٔشوض اص ثبالتشیٗ ویفیت دس ػبخت  ٚاسائٔ ٝحتٛا ثشخٛسداس ثبؿذ  ٚاػتب٘ذاسدٞبی
فٙی ٔ ٚحتٛایی دس آٖ ث ٝثیـتشیٗ ٘ح ٛسػبیت ؿذ ٜثبؿذ.
 .4خاًِ فزٌّگ دیجیتالی تزتز:
دس ایٗ ػٛٙاٖ ثشتشیٗ خب٘ ٝفشٍٙٞی دیدیتبَ ثشاػبع اسصیبثی فؼبِیتٞب  ٚآثبس ا٘تخبة خٛاٞذ ؿذ.
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بخش تَلیذات هراكس:
 .5پایگاُ ایٌتزًتی ٍ رساًِ تزخظ:
پبیٍبٜٞبی ایٙش٘تی  ٚسػب٘ٞٝبی ثشخغی و ٝدس ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذٜا٘ذ.
ً .6زم افشارّای رساًِ ای ٍ ًزم افشار تلفي ّوزاُ ٍ ساهاًِ ّای تزخظ غیز ایٌتزًتی:
٘شْ افضاسٞبی سػب٘ ٝای ٘ ٚشْ افضاس تّفٗ ٕٞشا ٚ ٜػبٔب٘ٞ ٝبی ثشخظ غیش ایٙتش٘تی و ٝدس ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ تِٛیذ
ؿذٜا٘ذ.
 .7سزگزهیّا ٍ ٌّزّای دیجیتال:
ػشٌشٔیٞب ٙٞ ٚشٞبی دیدیتبِی و ٝدس ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذٜا٘ذ.
 .8فؼالیت فزٌّگ ساسی ٍ آهَسضی:
ثٟتشیٗ فؼبِیت ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ و ٝدس صٔیٞٝٙبی فش ًٙٞػبصی  ٚآٔٛصؽ و ٝضٕٗ ثشخٛسداسی اص خاللیت ٚ
٘ٛآٚسی اص ثیـتشیٗ تبثیشٌضاسی دس خبٔؼٞ ٝذف (ٔخبعت) ،ثشخٛسداس ثبؿذ.
شرایط ثبت ًام در جشٌَارُ
.1
.2

ایٗ آثبس ٔیثبیؼت تٛػظ یىی اص ٔشاوض فشٍٙٞی دیدیتبَ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ.
سػبیت ؿشایظ روش ؿذ ٜدس ػبیش ثخؾٞبی خـٛٙاس ٜثشای آثبس ایٗ ثخؾ ٘یض اِضأی اػت.
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 -7بخش تَلیذات داًش آهَزی
ایٗ ثخؾ ث ٝایدبد سلبثت ٔیبٖ دا٘ؾ آٔٛصاٖ ٔیپشداصدِ .زا وّی ٝآثبس تِٛیذ ؿذ ٜتٛػظ دا٘ؾ آٔٛصاٖ أىبٖ حضٛس دس ایٗ ثخؾ سا
خٛاٙٞذ داؿت.
الف) عٌَاىّای هسابقِ
تخص تَلیذات داًص آهَسی
ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

سیز تخص

1

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ ثبصی ٘بٔ ٚ ٝعشاحی ؿخلیت دا٘ؾ آٔٛصی

2

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ ثبصی دا٘ؾ آٔٛصی

٘شْ افضاسٞبی سػب٘ٝای

3

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ ٘شْ افضاس سػب٘ٝای دا٘ؾ آٔٛصی

پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی ٚ ٚثاليٞب

4

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ پبیٍب ٜایٙتش٘تی ٚ ٚثالي دا٘ؾ آٔٛصی

ٙٞشٞبی دیدیتبَ

5

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ اثش پٛیبٕ٘بییٌ ،شافیه ٘ ٚمبؿی دیدیتبَ دا٘ؾ آٔٛصی

پظٞٚؾ ٛ٘ ٚآٚسی دس سػب٘ٞٝبی
دیدیتبَ

6

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ پظٞٚؾ ٛ٘ ٚآٚسی دا٘ؾ آٔٛصی دس صٔی ٝٙسػب٘ٞٝبی
دیدیتبَ

فؼبِیت دیدیتبِی

7

ِٛح تمذیش ػشآٔذ

ثٟتشیٗ اثش دیدیتبِی حبكُ وبس ٌشٞٚی

ثبصیٞبی سایب٘ٝای

ب) تعریف عٌَاىّا
 .1تْتزیي تاسی ًاهِ ٍ عزاحی ضخصیت داًص آهَسی:
ثٟتشیٗ ثبصی٘بٔ ٚ ٝیب عشاحی ؿخلیت و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ.
 .2تاسی داًص آهَسی:
ثبصی و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) ػبخت ٝؿذ ٜثبؿذ.
ً .3زم افشار رساًِای داًص آهَسی:
٘شْ افضاسی و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) ػبخت ٝؿذ ٜثبؿذ.
ٔحتٛای خشٚخی ػبیش ٘شْ افضاسٞب (  )... ٚ pdf ٚ powerpoint, word ,excelأىبٖ ؿشوت دس خـٛٙاس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
 .4پایگاُ ایٌتزًتی ٍ ٍتالگ داًص آهَسی:
پبیٍب ٜایٙتش٘تی یب ٚثالٌی و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) ػبخت ٝؿذ ٜثبؿذ.
 .5پَیاًوایی ،گزافیک ٍ ًقاضی دیجیتال داًص آهَسی:
اثش ٙٞشی دیدیتبَ ؿبُٔ پٛیبٕ٘بییٌ ،شافیه ٘ ٚمبؿی و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) ػبخت ٝؿذٜ
ثبؿذ.
 .6پژٍّص ٍ ًَآٍری داًص آهَسی در سهیٌِ رساًِّای دیجیتال:
پظٞٚؾ ٛ٘ ٚآٚسی دس صٔی ٝٙسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ و ٝتٛػظ دا٘ؾ آٔٛص ( ٚیب ٌشٞٚی اص دا٘ؾ آٔٛصاٖ) كٛست پزیشد.

27

فراخوان ششمیه جشىواره بیه المللی رساوههای دیجیتال

 .7تْتزیي اثز دیجیتالی حاصل کار گزٍّی:
اثشی و ٝدس لبِت سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ  ٚاص عشیك وبس ٌشٞٚی تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ.
ج) شرایط شركت در جشٌَارُ
 .1ایٗ آثبس ٔیثبیؼت تٛػظ دا٘ؾ آٔٛصاٖ تِٛیذ ؿذ ٜثبؿذ.
 .2اسائ ٝؿٕبس ٜدا٘ؾ آٔٛصی ٔؼتجش خٟت ؿشوت دس خـٛٙاس ٜاِضأی اػت.
 .3سػبیت ؿشایظ روش ؿذ ٜدس ػبیش ثخؾٞبی خـٛٙاس ٜثشای ػٙبٚیٗ ایٗ ثخؾ ٘یض اِضأی اػت.
٘ .4شْ افضاسٞبی ایٗ ثخؾ ٘یبص ث ٝثجت دس ػبٔب٘ ٝثجت ٘شْ افضاس ٔشوض سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ٘ذاس٘ذ.
 .5پبیٍبٞ ٜبی ایٙتش٘تی ٚ ٚثالي ٞب ٔی ثبیؼت حذالُ ٔ 4ب ٜاص ع َٛػٕشؿبٖ ٌزؿت ٝثبؿذ.
 .6پبیٍبٞ ٜبی ایٙتش٘تی ٚ ٚثالي ٞب ٔی ثبیؼت ؿبُٔ حذالُ ٔ 10غّت تبِیفی یب ٔ 30غّت ٌشدآٚسی ؿذ ٜثبؿذ .دس ضٕٗ
ٚثالي یب ٚثؼبیت ٔٛسد ٘ظش ثبیذ حمٛق ٔؤِف سا سػبیت وشدٙٔ ٚ ٜبثغ ٔٛسد اػتفبد ٜسا روش وشد ٜثبؿٙذ.
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 -8بخش تَلیذ هلی ،حوایت از كار ٍ سرهایِ ایراًی
آثبسی و ٝثٛٔ ٝضٛػبتی ٔب٘ٙذ :فش ًٙٞػبصی دس خٟت اػتفبد ٜاص ٔحل َٛایشا٘ی ،تِٛیذ ثشٚت حالَ ،اسصؽ ثخـی ثٔ ٝحل َٛایشا٘لی،
اسصؽ ثخـی ث ٝفؼبِیت وبسٌش ایشا٘ی ،س٘ٚك ثخـی ث ٝتِٛیذ ّٔی ،افضایؾ ویفیت تِٛیذات داخّی ٔ ٚؼشفی ٔحللٛالت ایشا٘لی  ٚثش٘لذ
ػبصی ّٔی  ... ٚث ٝكٛست ػٕٔٛی  ٚیب تخللی  ٚث ٝدٚس اص ؿؼبسٌشایی ٔیپشداص٘ذ.
ؿخلق حمیمی یب حمٛلی و ٝث ٝتـخیق ٚصاست فش ٚ ًٙٞاسؿبد اػالٔی یب ٚفلك للٛا٘یٗ ٔشثلٛط اخلبص ٜاؿلتغبَ ثل٘ ٝـلش دیدیتلبَ
(لشاسدادٖ داد ٜدس ٔؼشم ػشض ٝاص عشیك سػب٘ٞ ٝبی دیدیتبَ و ٝث ٝد٘ ٌٝ٘ٛٚـش ثش حبُٔ دیدیتبَ ٘ ٚـش ثش خلظ تمؼلیٓ ٔلیٌلشدد)
داسد.
الف) عٌاٍیي هسابقِ بخش تَلیذ هلی ،حوایت از كار ٍ سرهایِ ایراًی
سیز تخص

ػٌاٍیي

ًطاى
٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

اثش ٚیظ ٜػبَ(فش ًٙٞػبصی ثشای تِٛیذ ّٔی ،حٕبیت اص وبس  ٚػشٔبی ٝایشا٘ی)

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

ثشتشیٗ ٘بؿش دیدیتبِی

ب) تعریف عٌَاىّا
 .1تَلیذ هلی ،حوایت اس کار ٍ سزهایِ ایزاًی:
وّی ٝلبِتٞبی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ و ٝث ٝفش ًٙٞػبصی ثشای تِٛیذ ّٔی ،حٕبیت اص وبس  ٚػشٔبی ٝایشا٘ی پشداختٝا٘ذ( .ایٗ
لبِتٞب ػجبستٙذ اص ٘شْ افضاس ،ثبصیٞبی سایب٘ٝای ،پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی  ٚسػب٘ٞٝبی ثشخظٙٞ ،ش دیدیتبَ  ٚایذٜٞبی
دیدیتبِی)
 .2تزتزیي ًاضز دیجیتالی:
دس ایٗ ػٛٙاٖ ثشتشیٗ ٘بؿش دیدیتبِی ثشاػبع اسصیبثی فؼبِیتٞب ا٘تخبة خٛاٞذ ؿذ
ج) شرایط شركت در جشٌَارُ
 .1سػبیت ؿشایظ روش ؿذ ٜدس ػبیش ثخؾٞبی خـٛٙاس ٜثشای آثبس ایٗ ثخؾ ٘یض اِضأی اػت.
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 -9بخش پژٍّش ٍ ایذُّای رساًِّای دیجیتال
وّی ٝآثبس ٔىتٛة ػّٕی ،پظٞٚـیٔ ،مبالت دا٘ـٍبٞی  ٚپبیبٖ٘بٔٞٝبی دا٘ـدٛیی و ٝدس حٛص ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ٍ٘بؿت ٝؿذ ٜثبؿٙذ،
أىبٖ ؿشوت دس ایٗ ثخؾ سا خٛاٙٞذ داؿت.
ایذٜٞبی ٘ ٚ ٛثىش دس حٛص ٜسػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس ایٗ ثخؾ داٚسی خٛاٞذ ؿذ.
الف) عٌَاىّای هسابقِ:
تخص پژٍّص ّا ٍ ایذُّای رساًِ ّای دیجیتال
سیز تخص

ایذٜ

پظٞٚؾ

ردیف

ًطاى

ػٌاٍیي

1

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

ایجاد پایگاُ ایٌتزًتی فزٌّگی

2

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

تَلیذ ًزم افشار رساًِ ای فزٌّگی

3

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

تَلیذ تاسی رایاًِ ای

4

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

هذیزیت رساًِ ّای دیجیتال در خاًَادُ

5

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

تاثیز رساًِ ّای دیجیتال تز کَدک ٍ خاًَادُ

6

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

کارکزد رساًِ دیجیتال در سٌذ چطن اًذاس تیست سالِ

7

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

آسیة ضٌاسی رساًِ ّای دیجیتال در حَسُ توذى اسالهی ایزاًی

8

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

افق ّا ٍ چطن اًذاسّای صٌایغ فزٌّگی دیجیتال(آیٌذُ پژٍّی)

9

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

رساًِ ّای دیجیتال تِ ػٌَاى هَلفِ ّای قذرت ًزم

10

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

ػَاهل هَثز در هذیزیت ٍ سَدآٍری صٌایغ فزٌّگی دیجیتال

11

٘ـبٖ ػیٕیٗ ػشآٔذ

رٍش ّای ًْادیٌِ کزدى تاثیز رساًِ ّای دیجیتال تز هخاعة

ب) تعریف عٌَاىّا
ایذُ:
 .1ایجاد پایگاُ ایٌتزًتی فزٌّگی:
ٞشٌ ٝ٘ٛایذٜی خذیذ  ٚثىش ثب اٞذاف  ٚضشٚستٞبی فشٍٙٞی ٔجتٙی ثش ثؼتش ایٙتش٘ت  ٚسػب٘ٞٝبی ثشخظ
 .2تَلیذ ًزم افشار رساًِای فزٌّگی:
ٞشٌ ٝ٘ٛایذٜی خذیذ  ٚثىش ثب اٞذاف  ٚضشٚستٞبی فشٍٙٞی ٔجتٙی ثش ٘شْ افضاس
 .3تَلیذ تاسی رایاًِای:
ٞشٌ ٝ٘ٛایذٜی خذیذ  ٚثىش ثب اٞذاف  ٚضشٚستٞبی فشٍٙٞی تحت ثبصیٞبی سایب٘ٝای
 .4هذیزیت رساًِّای دیجیتال در خاًَادُ:
ٞشٌ ٝ٘ٛایذٜی خذیذ  ٚثىش ثش ٔجٙبی اٞذاف  ٚضشٚستٞبی فشٍٙٞی خٟت ٔذیشیت سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ دس خب٘ٛادٜ
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پژٍّش:
٘تبیح عشحٞبی تحمیمبتیٔ ،مبالت ،پبیبٖ ٘بٔٞٝب  ٚػبیش دػتبٚسدٞبی پظٞٚـی دس حٛص ٜسػب٘ ٝدیدیتبَ دس لبِت ٔمبِ ٝثب ٔٛضٛع
ریُ ٔیتٛا٘ٙذ دس ایٗ ثخؾ ؿشوت ٕ٘بیٙذ:
 .5تاثیز رساًِّای دیجیتال تز کَدک ٍ خاًَادُ
 .6کارکزد رساًِ دیجیتال در سٌذ چطن اًذاس تیست سالِ
 .7آسیة ضٌاسی رساًِ ّای دیجیتال در حَسُ توذى اسالهی ایزاًی
 .8افق ّا ٍ چطن اًذاسّای صٌایغ فزٌّگی دیجیتال(آیٌذُ پژٍّی)
 .9رساًِ ّای دیجیتال تِ ػٌَاى هَلفِ ّای قذرت ًزم
 .10ػَاهل هَثز در هذیزیت ٍ سَدآٍری صٌایغ فزٌّگی دیجیتال
 .11رٍش ّای ًْادیٌِ کزدى تاثیز رساًِ ّای دیجیتال تز هخاعة
ج)شرایط شركت در جشٌَارُ
 .1ضزایظ:
.1.1
.1.2
.1.3
.1.4

آثبسی و ٝدس دٚسٜٞبی ٌزؿت ٝخـٛٙاس ٜؿشوت وشدٜا٘ذ اخبص ٜؿشوت دس ایٗ دٚس ٜسا ٘ذاس٘ذ.
ٔمبالت تٙبػت وبُٔ ثب ػٙبٚیٗ ثخؾ داؿت ٝثبؿذ.
پظٞٚؾٞبی اسػبِی ثبیذ اص ػبختبس ػّٕی ثشخٛسداس ثبؿذ ،یؼٙی داسای ػٛٙأٖ ،ـخلبت ٘ٛیؼٙذ ،ٜچىیذ ،ٜوّیذٚاطٜٞب،
ٔمذٔ ،ٝثذ٘ة اكّی٘ ،تیدٌٝیشی  ٚفٟشػت ٔٙبثغ (دس ا٘تٟبی ٔمبِ )ٝثبؿذ.
ٞش ایذ ٜثبیذ ؿبُٔ ٔٛاسد ریُ ثبؿذ:
 .1اٞذاف
 .2ضشٚست
 .3ؿشح ایذٜ
 .4صٔب٘جٙذی اخشا

 .5ثشآٚسد ٞضیٝٙ
 .1.5پظٞٚؾٞب  ٚایذٜٞب ٔیثبیؼت دس لبِت ٍٙٞ ٚ docxبْ ثجت ٘بْ ثبسٌضاسی ؿ٘ٛذ.
ٞ .1.6ش ٔتمبضی ٔیتٛا٘ذ حذاوثش  3پظٞٚؾ خٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٞذ.
ٞ .1.7ش ٔتمبضی ٔیتٛا٘ذ حذاوثش  3ایذ ٜخٛد سا دس خـٛٙاس ٜؿشوت دٞذ.
 .1.8فمظ كبحت حمٛق پظٞٚؾ  ٚایذ ٜاخبص ٜثجت ٘بْ دس خـٛٙاس ٜسا داسد.
 .1.9اثش  ٚاخضاء ث ٝوبس سفت ٝدس ایذٔ ٜغبیش لٛا٘یٗ ٔ ٚمشسات خبسی وـٛس ،فش ٚ ًٙٞاسصؽٞبی دیٙی ّٔ ٚی  ٚأٙیت ّٔی
خٕٟٛسی اػالٔی ایشاٖ ٘جبؿذ.
 .1.10ایذٛٔ ٜسد ٘ظش ٔیثبیؼت لبثُ پیبد ٜػبصی دس لبِت سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ ثبؿذ.
 .2تَضیحات:
 .2.1حك سد یب لج٘ ٚ َٛیض ٚیشایؾ ٔمبالت ثشای دثیشخب٘ ٝخـٛٙاسٔ ٜحفٛػ اػت.
ٔ .2.2مبالت پزیشفتٝؿذ ٜدس كٛست تبییذ دس وتبة خـٛٙاس ٚ ٜیب دیٍش ٔٙـٛسات ٔشوض سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ چبح خٛاٞذ ؿذ.
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ٔ .2.3غبِت ٔمبالت ٔجیٗ آسای ٘ٛیؼٙذٌبٖ آٟ٘ب اػت ٔ ٚؼئِٛیت آٖ ٘یض ثش ػٟذ ٜآٟ٘ب اػت.
ٔ .2.4مبالت دسیبفتی  ٚفبیُٞبی ٘شْافضاسی دس كٛست تبییذ یب ػذْ تبییذ ثبصٌشدا٘ذٕ٘ ٜیؿٛد.
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ً .5حَُ ثبتًام در جشٌَارُ ٍ ارسال آثار:

 وّی ٝأٛس ٔشثٛط ث ٝثجت ٘بْ دس خـٛٙاس ٚ ٜاسػبَ اثش اص عشیك پبیٍب ٜایٙتش٘تی دثیشخب٘ ٝدائٕی خـٛٙاس ٜثیٗإِّّی سػب٘ٞٝبی
دیدیتبَ ث٘ ٝـب٘ی  DMF.farhang.gov.irا٘دبْ ٔیؿٛد.
تٛخ ٝث٘ ٝىبت ریُ ،پیؾ اص ٔشاخؼ ٝث ٝپبیٍبٔ ٜزوٛس اِضأی اػت:






ثشای ؿشوت دس ثخؾ ٘شْافضاسٞبی سػب٘ٝای ٘ ٚشْافضاسٞبی تّفٗ ٕٞشا ٜداؿتٗ ٌٛاٞی ثجت  ٚیب پشٚا٘ ٝا٘تـبس ضشٚسی اػت.
دس كٛستی و ٝتبو ٖٛٙثشای دسیبفت ٔذاسن فٛق الذاْ ٘ىشدٜایذ ث ٝآدسع ایٙتش٘تی ٔ Saramad.irشاخؼ ٝوٙیذ.
ثشای ؿشوت دس ثخؾ پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی ٚ ٚثالي ٞب ،داؿتٗ وذ ثجت اص ػبٔب٘ ٝػتبد ػبٔب٘ذٞی پبیٍبٜٞبی ایٙتش٘تی
ضشٚسی اػت .دس كٛستی و ٝتبو ٖٛٙثشای ثجت پبیٍب ٜیب ٚثالي خٛد الذاْ ٘ىشدٜایذ ث ٝآدسع ٔ Samandehi.irشاخؼٝ
وٙیذ.
خٟت استجبط ثب خـٛٙاس ٜاص عشیك سایب٘بٔ ٚ dmf@farhang.gov.ir ٝیب ؿٕبس ٜتّفٗ  33926667تٕبع حبكُ فشٔبییذ.
ّٟٔت ثجت ٘بْ  ٚاسػبَ آثبس تب تبسیخ ٔ 1391/06/15یثبؿذ.

ً .6شاًی دبیرخاًِ:
تٟشاٖ ،خیبثبٖ خٕٟٛسی اػالٔی٘ ،شػیذ ٜثٔ ٝیذاٖ ثٟبسػتبٖ ،خیبثبٖ ظٟیشاالػالْ ،ثٗ ثؼت خبٚسٔیب٘ ،ٝػبختٕبٖ فش،ًٙٞ
عجم ٝا ،َٚدثیشخب٘ ٝؿـٕیٗ خـٛٙاس ٜثیٗإِّّی سػب٘ٞٝبی دیدیتبَ
تّفٗ33926667 :

33

