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دومین هفته قرآن و عترت
عناوین فعالیت های ّ
برگزاری دوازدهـمیـن نمـایشـگـاه بـزرگ قـرآن و عترت
تـالوت (تـرتـیل و تحـقیـق) ویــژه بـرادران
حفظ قرآن(1تا  5جزء زیر  15سال 15 -تا 20جزء  -حفظ کل) ( خواهران و برادران )
صنایع دستی (پ ّته و آثـار چـوبـی)
هنرهـای نمایشـی (تئـاتر و تعـزیـه)
هنرهای تجسمی (نقـا شی زیر  15سال ،خوشنویسـی ،عکــس و پـوسـتر)
رسانه ها ( مکتوب و مجازی دارای مجـوز)
هنرهای سینمایی( فیلم کوتاه ،پویانمایی(انیمیشن)  ،فیلمنامه نویسی )
مـقاالت و پژوهش های قـرآن و عترت
شعــر
داستان
آواها و نغمات دینی (تواشیح  ،سرود)
زنگ انشاء قرآن
یادواره شهـدا
تکریم از پیشکسوتان قرآنی
کارگاه های آمـوزشی
تجلیل از برگزیدگان جشنواره های هفته قرآن و عترت استان
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مقـدمـه
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان کرمان با همکاری اداره کل تبلیغ و ترویج معاونت قرآن وعترت وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی  ،اتحادیه مؤسسات و تشکل های قرآنی ،مؤسسات فرهنگی قرآن و عترت  ،انجمن های فرهنگی وهنری  ،ادبی و سایر
دستگاه های فرهنگی و اجرایی استان  ،دومین جشنواره های هفته قرآن و عترت را با هدف شناسایی استعدادهای بالقوه در استان و
تبدیل آن به استعدادهای بالفعل در سطح ملی وبین المللی  ،و همچنین تحقق عزم ملی در راستای توسعه  ،تبلیغ ،ترویج و تعمیق
فرهنگ ناب قرآنی  ،و مهمتر از همه تربیت نسل آینده ایران اسالمی با آموزه های قرآن وعترت و حاکمیت قرآن در زندگی فردی
و اجتماعی و حمایت از تولید آثار فاخر و خالق را در چهلمین سالگرد پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی و ایام اهلل دهه مبارکه فجر
از  10لغایت  16بهمن ماه  96با موضوعات و مضامین دینی قرآنی  ،عفاف و حجاب  ،امر به معروف و نهی از منکر  ،نماز  ،آسیب
های اجتماعی  ،سبک زندگی و سیره رسول اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع)  ،خانواده  ،والیت مداری  ،مهدویت  ،وقف  ،وحدت مذاهب
اسالمی  ،فرهنگ ایثارو شهادت  ،ترویج فرهنگ دفاع مقدس  ،مدافعین حرم  ،قصص قرآنی  ،اقتصاد مقاومتی  ،آیین های مذهبی
و نیایش  ،روزه داری  ،خمس  ،زکات و سایر موضوعات مرتبط با مفاهیم قرآن و عترت را برگزار نماید.
حداکثر مهلت ارسال آثار جهت شرکت در جشنواره های هفته قرآن و عترت برای عموم  10دیماه  96می باشد  .و اعالم نتایج و
صدور مجوز برای شرکت در جشنواره مورخ  20دیماه و مراسم اختتا میه و اهدای جوایز در تاریخ  16بهمن ماه انجام خواهد شد .
از عموم عالقمندان به شرکت در این جشنواره دعوت به عمل می آید ضمن تکمیل فرم ثبت نام آثار خود را در وقت تعیین شده
به دبیرخانه هفته قرآن وعترت تحویل نمایند  .به آثاری که بعد از این تاریخ ارسال گردد در بخش مسابقه ترتیب اثر داده نخواهد
شد ودر صورت صالحدید داوران در بخش نمایشگاهی به نمایش در خواهد آمد.
نشانی دبیرخانه  :کرمان ،خیابان شهید کامیاب ( ابوحامد ) خیابان شهید رضوانی نژاد ،اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی استان طبقه
دوم ،دفتر قرآن وعترت
تلفن  31225272 :تلفکس  31225270 :کد پستی 76146-34599
نشانی پایگاه الکترونیکی WWW.Kerman.Farhang.gov.IR :
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جشنواره تالوت و قرائت (یاسین)
 قرائت تحقیق وترتیل ( ویژه برادران) حفظ ( 1تا  5جزء ) 15 ( ،تا  20جزء) حفظ کل ( ویژه برادران و خواهران)شرایط و مقررات جشنواره:
 -1کلیه مسابقات حفظ و تالوت به صورت شفاهی و حضوری خواهد بود.
 -2هر یک از شرکت کنندگان فقط می توانند در یک رشته متقاضی شرکت باشند.
 -3رشته های حفظ مشترک برای آقایان و خانم ها برگزار خواهد شد.
 -4در رشته تالوت به روش تحقیق و ترتیل فقط آقایان می توانند متقاضی شرکت باشند.
-5حفظ  1تا  5جزء فقط در گروه سنی زیر  15سال برگزار خواهد شد متقاضیان در تاریخ برگزاری مسابقه شناسنامه یا کارت
ملی جهت احراز هویت به همراه داشته باشند.
 -6مسابقه مقدماتی در دیماه سال جاری در صورت به حد نصاب رسیدن در شهرستان مربوطه در غیر اینصورت ازتاریخ
 10لغایت  16بهمن ماه  96در شهر کرمان برگزار و درمراسم اختتامیه از برگزیدگان تجلیل به عمل می آید.
 -7تکمیل فرم ثبت نام و نوشتن تلفن همراه و ثابت جهت کسب اطالعات جشنواره ضروری می باشد.
جوایز جشنواره:

تالوت به روش تحقیق ( :ویژه برادران)

برگزیده اول  4/000/000ریال

دوم  3/000/000ریال سوم  2/000/000ریال

تالوت به روش ترتیل ( ویژه برادران):

برگزیده اول  4/000/000ریال

دوم  3/000/000ریال

سوم  2/000/000ریال

حفظ  1تا  5جزء زیر  15سال (ویژه برادران و خواهران) :

برگزیده اول  4/000/000ریال
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دوم  3/000/000ریال

حفظ  15تا  20جزء ( ویژه برادران و خواهران):

برگزیده اول  7/000/000ریال

دوم  6/000/000ریال

حفظ کل ( ویژه برادران وخواهران):
برگزیده اول  9/000/000ریال

دوم  7/000/000ریال

سوم  2/000/000ریال

سوم  5/000/000ریال
سوم  5/000/000ریال

جشنواره آواها و نغمات دینی (تواشیح و سرود و نغمه های بی آهنگ) یاسین ( ویژه آقایان)

شرایط پذیرش و ارسال آثار:
 -1شرکت در تواشیح  ،سرود و نغمات به صورت غیر حضوری می باشد .
 -2گروه های متقاضی موظف به ارائه روزمه کاری  ،معرفی کار  ،متن اشعار و نغمات و تصویر اجراهای انجام شده به صورت DVDدر دو حلقه می باشند.
 -3هر گروه شرکت کننده در جشنواره فقط می تواند در یک بخش شرکت نمایند.
 -4آثار می تواند به زبان فارسی و عربی باشد.
 -5تکمیل فرم ثبت نام و ارسال آثار به معنای پذیرش مقررات جشنواره بوده وتصمیم گیری در مورد مسایل پیش بینی و اعالم نشده
برعهده برگزار کننده می باشد.
 -6تمام حقوق معنوی آثار برگزیده در هفته قرآن و عترت برای دبیرخانه محفوظ می باشد.
 -7آواها و نغمات وملودی های محلی از امتیازات ویژه ای برخوردار می باشند.
 -8آثار ارسالی باید جدید و حداکثر تولید  3سال اخیر باشند و درمسابقات و جشنواره های دیگر حایز رتبه برتر نشده باشند.
 -9ارایه شعر مکتوب اثر با نام سراینده و نام سازندگان آهنگ  ،سرودها در قالب  WORDبا فونت  zar14بر روی لوح فشرده با فرمت
 PDFبه دبیرخانه ارسال گردد.
-10حداکثر زمان اجرا  10دقیقه و تعداد اعضا گروه تواشیح و سرود از  5نفر کمتر و از  7نفر بیشتر نباشد
-11معرفی و حضور یک نفر به عنوان سرپرست گروه الزامی است.
-12آراستگی و لباس متحدالشکل و همچنین چیدمان گروه دارای امتیاز ویژه ای می باشد.
-13استفاده از متن عربی در گروه تواشیح الزامی است.
-14از برگزیدگان آثار منتخب در مراسم اختتامیه هفته قرآن و عترت با اجرای برنامه زنده تجلیل به عمل خواهد آمد.
-15حداکثر مهلت تحویل آثار به دبیرخانه  10دیماه  96می باشد.
-16موضوع جشنواره در مقدمه فراخوان ذکر شده است.
 -17به آثار راه یافته به جشنواره حداقل  3/000/000ریال به تشخیص کمیته انتخاب ،کمک هزینه تولید پرداخت خواهد شد.
جوایز بخش تواشیح
گروه اول  15/000/000ریال گروه دوم  13/000/000ریال

گروه سوم  10/000/000ریال

جوایز بخش سرود و نغمه های بی آهنگ:
گروه اول  8/000/000ریال گروه دوم  7/000/000ریال

گروه سوم  6/000/000ریال
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جشنواره مقاالت و پژوهش های قرآن و عترت ( یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 تاریخ انتشار کلیه مقاالت و پژوهش های تحقیقاتی باید از سال  93تا  96باشد. هر متقاضی می تواند دو اثر خود در قالب مقاله یا پژوهش های تحقیقاتی به جشنواره ارایه نماید متن ارسالی به زبان فارسی باشد. مقاالت و پژوهش های انجام شده براساس معیارهای علمی باشد. تمام متن مقاله و پژوهش انجام شده با فونت  ZARو اندازه فوت  13باشد. مقاالت و پژوهش های انجام شده با فاصله یک سانتی متر میان سطور و با تورفتگی نیم سانتیمتر در سطر اول پاراگراف با برنامه 2007 Microsoftتایپ شده باشد.
 مقاالت و پژوهش های انجام شده باید مرتبط با یکی از موضوعات ذکر شده موضوعات قرآن و عترت در مقدمه این فراخوان باشدو به موضوعات خارج از موضوع هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 مقاالت و پژوهش های دریافت شده مسترد نخواهد شد. مقاالت و پژوهش های انجام شده براساس ضوابط رایج و تدوین تحقیقات علمی نگارش یافته باشد کلیه عالقمندان به شرکت در مسابقه موظف به تکمیل فرم ثبت نام می باشند. کلیه مقاالت و پژوهش های انجام شده مرتبط با موضوع قرآن وعترت نباید در هیچکدام از مسابقات یا جشنواره ها حایز رتبه برتر شده باشند. آخرین مهلت ارسال آثار  10دی ماه  96می باشد. مسابقه به صورت استانی برگزار خواهد شد و به آثار ارسالی کننده افراد شرکت کننده خارج از استان هیچگونه ترتیب اثری دادهنخواهد شد مگر اینکه احراز شود شرکت کننده اصالت تولد استان کرمان را دارد و در دیگر استانها زندگی یا تحصیل می نماید.
 یک نسخه از مقاالت یا پژوهش های انجام شده به صورت نسخه چاپی یا دو حلقه  DVDبه آدرس دبیرخانه ارسال گردد.جوایز جشنواره :
به  3اثر برگزیده هر کدام مبلغ  10/000/000ریال اهداء می گردد.
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جشنواره خوشنویسی (یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 -1آثار ارسالی باید در اندازه  50×70با پاسبارتو باشد.
 -2کلیه آثار باید بدون قاب به دبیرخانه ارسال گردد.
 -3شرکت کننده در جشنواره به عنوان مالک اثر شناخته می شود
 -4آثار راه یافته در جشنواره گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.
 -5برگزارکننده حق استفاده از آثار ارسالی در زمینه های مختلف را دارد
 -6تصمیم گیری در باره موارد پیش بینی و اعالم نشده بر عهده دبیرخانه جشنواره خواهد بود.
 -7آثار ارسالی نباید در هیچ جشنواره یا مسابقه ای حایز رتبه شده باشد.
 -8از نوشتن نام ونام خانوادگی و سایر مشخصات  ،امضاء و لوگوی خاص بر روی آثار ارسالی خودداری شود.
 -9کلیه آثار باید بدون تا خوردگی و در پاکت های مخصوص به دبیرخانه ارسال گردد (.در صورت ارسال با پست)
-10همه شرکت کنندگان در جشنواره موظف به تکمیل فرم ثبت نام می باشند و آثار به همراه فرم ثبت نام به دبیرخانه ارسال گردد.
-11آخرین مهلت ارسال آثار مورخه  10دی ماه  96می باشد.
-12برگزاری جشنواره به صورت خوشنویسی عمومی می باشد.
-13در صورت اطالعات بیشتر با انجمن خوشنویسی کرمان تماس حاصل نمایند.
-14موضوع جشنواره در مقدمه فراخوان ذکر شده است.
جوایز جشنواره
به پنج نفر برگزیده هر نفر مبلغ  8/000/000ریال اهدا می گردد.
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جشنواره شعر (یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 -1شرکت در جشنواره برای افراد فاقد محدودیت سنی می باشد.
 -2شرکت کنندگان مجاز می باشند بدون محدودیت قالب  2اثر به صورت حضوری یا از طریق پست به نشانی دبیرخانه ارسال نمایند.
 -3آثار ارسالی به صورت تایپ شده در قالب  wordمی باشد.
 -4آخرین مهلت ارسال آثار تا تاریخ  10دی ماه  96می باشد.
 -5موضوعات جشنواره شعر در مقدمه فراخوان ذکر شده است.
 -6از برگزیدگان جشنواره در هفته قرآن و عترت تجلیل به عمل خواهد آمد.
 -7در صورت هر گونه اطالعات بیتشر با انجمن شعر شهرستان کرمان تماس حاصل فرمایند.
جوایر جشنواره:
نفر اول  8/000/000ریال
نفر دوم  6/000/000ریال
نفر سوم 4/000/000ریال
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جشنواره تئاترخیابانی و تعزیه (یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 -1متقاضیان شرکت در جشنواره می بایست دو نسخه تایپ شده از طرح یا متن نمایش خود را در قالب  PDFو تکمیل فرم
ثبت نام به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.
 -2آخرین مهلت ارسال متون و طرح نمایش و نسخ تعزیه تا تاریخ  96/9/20می باشد.
 -3نتایج بازخوانی متون تا تاریخ  96/9/30می باشد.
 -4انتخاب آثار متقاضی حضور در جشنواره از طریق دیدن فیلم اجرا انجام خواهد شد.
 -5آخرین مهلت ارسال فیلم اجرا بر روی  CDتا تاریخ  20دی ماه می باشد.
 -6نتایج بازبینی آثار  30دی ماه اعالم خواهد شد.
 -7حداکثر تعداد پذیرش نمایش خیابانی  6نفر و تعزیه  14نفر می باشد.
 -8با آثار راه یافته به جشنواره حداقل  5/000/000ریال به تشخیص کمیته انتخاب کمک هزینه تولید پرداخت خواهد شد.
-9حداکثر زمان اجرای تئاتر خیابانی  25دقیقه می باشد.
مدارک مورد نیاز:
ارسال فرم ثبت نام تقاضای حضور در جشنواره
یک قطعه عکس پرسنلی با کیفیت از کارگردان نمایش
اعالم اسامی ومشخصات بازیگران و عوامل نمایش خیابانی و تعزیه
جوایز جشنواره:
تئاتر خیابانی  :به سه گروه برتر هر کدام مبلغ  15/000/000ریال اهدا می گردد.
تعزیه :به سه گروه برتر هر کدام مبلغ  15/000/000ریال اهدا می گردد.
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جشنواره نقـاشـی(زیر  15سال) (یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 افرادی می توانند متقاضی شرکت در جشنواره باشند که سن تقویمی آنها باالتر از  15سال نباشد. شرکت برای عموم اعم از زن و مرد آزاد می باشد. شرکت کنندگان در جشنواره باید آثار شان را به همراه تکمیل فرم ثبت نام تا تاریخ 10دی ماه  96به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند. تکنیک نقاشی کام ًال آزاد بوده و از هر نوع ابزاری می توانند استفاده کنند.
 ابعاد نقاشی با حاشیه باید  50×70باشد. کلیه آثار باید با موضوعات تعیین شده قرآن وعترت باشد و به موضوعات خارج از موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد. از نوشتن نام ونام خانوادگی بر روی آثار جدا ً خودداری شود و مشخصات مالک اثر به همراه فرم ثبت نام و اثر تحویل دبیرخانه گردد. آثار ارسالی در هیچکدام از جشنواره ها حایز رتبه برتر نشده باشند. کلیه آثار بدون تاخوردگی و با پاکت های مخصوص در صورت نیاز به پست به دبیرخانه ارسال گردد. شرکت کننده در جشنواره به منزله مالک اثر شناخته می شود. تصمیم گیری در زمینه موارد پیش بینی و اعالم نشده بر عهده دبیرخانه می باشد.موضوع جشنواره نقاشی:
السالم)
اطهار(علیهم
ائمه
و
پیامبران
داستان
و
قصص
-3
عفاف
و
 -1نماز ونیایش  -2حجاب
ّ
جوایز جشنواره:
به ده ( )10نفر ازبرگزیدگان هر نفر به مبلغ  1/500/000ریال اهداء می گردد.
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جشنواره صنایع دستی (یاسین)
رشته های جشنواره:
 -1پته دوزی
 -2آثار چوبی
شرایط و مقررات جشنواره:
 -1شرکت برای عموم آزاد است
 -2آثار ارسالی باید با موضوع قرآن و عترت باشد و به آثار ارسالی خارج از موضوع هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
 -3شرکت کنندگان باید آثار ارسالی خود را به همر اه تکمیل فرم ثبت نام تا تاریخ  10دی ماه به دبیرخانه جشنواره ار سال نمایند.
 -4از نوشتن نام ونام خانوادگی برروی آثار جدا ً خودداری گردد.
 -5آثار ارسالی در هیچکدام از جشنواره ها و مسابقات حایز رتبه برتر نشده باشند.
 -6شرکت کننده در جشنواره به منزله مالک اثر شناخته می شود.
 -7تصمیم گیری در موارد پیش بینی و اعالم نشده بر عهده دبیرخانه می باشد.
جوایز جشنواره:
رشته پته دوزی:
نفر اول  7/000/000ریال
نفر دوم  6/000/000ریال
نفرسوم  5/000/000ریال
رشته آثار چوبی:
نفر اول  7/000/000ریال
نفر دوم  6/000/000ریال
نفر سوم  5/000/000ریال
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جشنواره رسانه (یاسین)
نوع رسانه :
 -1مکتوب
 -2مجازی
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شرایط و مقررات عمومی جشنواره:
 تمامی روزنامه نگاران فعال درمطبوعات محلی  ،اعم از رونامه  ،هفته نامه  ،ماهنامه  ،مجالت  ،نمایندگی نشریات و خبرگزاریهای سراسری  ،پایگاه های اطالع رسانی دارای مجوز از وزارت فرهنگ وارشاد اسالمی می توانند در این جشنواره شرکت نمایند.
 متقاضیان می توانند حداکثر در دو بخش و در هر بخش الزاماً  3اثر به جشنواره ارسال نمایند . داوری به صورت یک مرحله ای بوده واسامی داوران در آینده نزدیک اطالع رسانی خواهد شد. آثار ارسالی به دبیرخانه باید به همراه فایل  WORDبا اندازه  13و فونت  B Nazaninبه صورت لوح فشرده به دبیرخانه ارسال گردد. تاریخ انتشار آثار ارسالی باید از تاریخ  20دی ماه  94لغایت  10دی ماه  96باشد. تکمیل فرم ثبت نام جشنواره برای شرکت کنندگاه الزامی می باشد. حداکثر مهلت ارسال آثار به دبیرخانه تا تاریخ 10دی ماه  96می باشد. تکمیل فرم ثبت نام در مسابقه و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره محسوب می شود. آثار ارسالی نباید در هیچکدام از جشنواره ها و مسابقات حایز رتبه برتر و جایزه دریافت کرده باشند. فقط آثاری اجازه شرکت در جشنواره را دارند که رسانه منتشر کننده آن دارای مجوز از هیات نظارت بر مطبوعات باشد. به آثار ارسالی خارج از موضوع هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.بخش های مسابقه جشنواره :
 -1مقاله مطبوعاتی ( اعم از سرمقاله  ،یادداشت  ،مقاله)
 -2مصاحبه مطبوعاتی
 -3تیتر
جوایز جشنواره :
بخش مقاله مطبوعاتی:
برگزیده نفر اول  5/000/000ریال نفر دوم  3/000/000ریال نفر سوم  2/000/000ریال
بخش مصاحبه مطبوعاتی:
برگزیده نفراول  5/000/000ریال نفر دوم  3/000/000ریال نفر سوم  2/000/000ریال
بخش تیتر:
برگزیده نفراول  5/000/000ریال نفر دوم  3/000/000ریال نفر سوم  2/000/000ریال

جشنواره داستان کوتاه (یاسین)
شرایط و مقررات جشنواره:
 شرکت برای عموم آزاد می باشد. هر نویسنده می تواند حداکثر دو اثر با موضوعات ذکر شده در مقدمه فراخوان به دبیرخانه ارسال نماید. آثار ارسالی باید دارای حداقل  1000و حداکثر  3500کلمه باشند. آثار ارسالی خارج از موضوع فراخوان ترتیب اثر داده نخواهد باشد. دو نسخه آثار باید در قالب  wordبا فونت  14 zarبه صورت تایپ شده به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد. حداکثر مهلت ارسال  10دی ماه می باشد. آثار ارسالی مسترد نخواهد شد. کلیه عالقمندان در جشنواره موظف به تکمیل فرم ثبت نام می باشد. از برگزیدگان جشنواره در مراسم اختتامیه هفته قرآن و عترت تجلیل به عمل خواهد آمد. در صورت هر گونه اطالعات بیشتر با انجمن داستانی استان کرمان تماس حاصل نمایید.جوایز جشنواره:
برگزیده اول  8/000/000ریال
برگزیده دوم  6/000/000ریال
برگزیده سوم 4/000/000ریال
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جشنواره عکس و پوستر(یاسین)
بخش های جشنواره:
 -1عکس
 -2پوستر
شرایط و مقررات عمومی جشنواره:
 -1شرکت کننده در جشنواره به عنوان مالک اثر شناخته می شود.
 -2آثار راه یافته به بخش مسابقه گواهی شرکت دریافت خواهند کرد.
 -3در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط اثر در هر مرحله ای از جشنواره حذف و امیتازات آن سلب می شود.
 -4اطالعات فرم ثبت نام وعناوین آثار در تهیه مطالب انتشاراتی و نمایشگاهی مورد استفاده قرار خواهد گرفت .از این رو
مسئولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده شرکت کننده می باشد.
 -5برگزار کننده حق استفاده از آثار ارسالی در زمینه های مختلف را دارد.
 -6تکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره است.
 -7آثار ارسالی نباید در هیچ جشنواره ای یا مسابقه ای حایز رتبه شده باشند.
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شرایط شرکت در بخش عکس
-1شرکت کلیه عکاسان در این بخش آزاد است.
 -2کلیه آثار ارسالی باید با موضوع و مضامین ذکر شده در بخش مقدمه این فراخوان مرتبط باشد و به آثار غیر مرتبط ترتیب
اثر داده نخواهد شد.
 -3هر شرکت کننده می تواند حداکثر  5اثر ( تک عکس) به دبیرخانه ارسال نماید.
 -4تکنینک آزاد و عکس ها باید در سایر  50×70و  jpgبا  dPi 300ارسال شود.
 -5شرکت کننده مجاز است همه شیوه های تولیدی عکس  ،از مستند گرفته تا عکس های چیدمان شده وصحنه پردازی شده
( واز این قبیل) را در تولید بکار گرفته اما محتوای عکس غالب باشد.
 -6شرکت کننده می تواند از چیدمان چند عکس در یک قاب جهت تبیین تهیه محتوایی اثر استفاده کند.
 -7عکس های ارسالی نباید دارای امضاء  ،پاسبارتو  ،قاب  ،تاریخ واترمارک  ،لوگو یا هر گونه نشانه های تصویری باشد.
 -8شرکت کننده در جشنواره به عنوان عکاس و مالک اثر شناخته می شود و مسئولیت هرگونه دعوی در باب مالکیت اثر بر
عهده شخص ارسال کننده خواهد بود و چنانچه مشخص شود مالک اثر شخص دیگری است عکس در هر مرحله ااز جشنواره
باشد حذف خواهد شد.
-9آخرین مهلت ارسال آثار  10دی ماه  96می باشد.

جشنواره عکس و پوستر(یاسین)
شرایط شرکت در بخش پوستر:
 -1شرکت برای همه طراحان پوستر در این بخش آزاد است .
 -2هر شرکت کننده می تواند حداکثر با ارایه  5اثر در ابن بخش شرکت کند.
 -3تکنیک و شیوه اجرای آثار آزاد می باشد.
 -4آثار ارسالی بایستی با فرمت  jpgدر اندازه  50×70با وضوح  dPi 300باشد
 -5آخرین مهلت ارسال آثار  10دی ماه می باشد.
 -6اطالع رسانی جشنواره در پایگاه اینترنتی اداره کل فرهنگ وارشاد اسالمی انجام خواهد شد.
جوایز جشنواره عکس:
نفر اول  8/000/000ریال
نفر دوم  6/000/000ریال
نفر سوم  4/000/000ریال
جوایز جشنواره پوستر:
نفر اول  8/000/000ریال
نفر دوم  6/000/000ریال
نفرسوم  4/000/000ریال
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جشنواره فیلم کوتاه ،پویا نمایی( انیمیشن) و فیلمنامه نویسی (یاسین)
اهداف جشنواره:
 -1بهره گیری ابزار هنر در جهت ترویج وگسترش فرهنگ قرآنی  -2بهره گیری از ابزار هنر در جهت ترویج و گسترش سبک اسالمی،ایرانی
السالم)  -4ایجاد
در جامعه  -3بسط و گسترش حوزه فیلم سازی و فیلمنامه نویسی با مضامین دینی وقرآنی و زندگی ائمه اطهار(علیهم ّ
انگیزه و رقابت و فراهم نمودن بستری مناسب جهت تولید آثار هنری مرتبط با قرآن وعترت
بخش های رقابتی جشنواره :
 -1فیلم کوتاه  -2پویا نمایی ( انیمیشن)
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 -3فیلمنامه نویسی

شرایط ومقررات جشنواره :
 -1تکمیل فرم ثبت نام
-2تاریخ تولید فیلم های ارسالی نباید بیشتر از  5سال باشد.
 -3هیچ یک از فیلم ها وفیلمنامه ها نباید در مسابقات و جشنواره ها حایز رتبه برتر شده باشند.
 -4ارسال  3حلقه  DVDبه دبیرخانه جشنواره
 -5مدت زمان آثار ارسالی نباید بیشتر از  30دقیقه باشد.
 -6دبیرخانه جشنواره مجاز به استفاده از  3تا  8دقیقه از آثار مختص جشنواره است.
 -7هر یک از آثار ارسالی درحوزه فیلم و انیمشین می بایست جهت بازبینی به صورت مستقل بر روی سه حلقه  CDبه انضمام
 5قطعه عکس از صفحه فیلم و کارگردان به صورت لوح فشرده ارسال شوند.
 -8فیلمنامه ها باید در سه نسخه بر روی  DVDو سه نسخه چاپی به دبیرخانه جشنواره ارایه گردد.
 -9آثار اقتباسی با ذکر منبع ارایه گردد.
 -10مدت زمان فیلم پویا نمایی نباید کمتر از  1دقیقه باشد.
 -11به آثاری که چند نویسنده داشته باشد و حایز رتبه برتر شده باشد به یک نفر جایزه تعلق می گیرد.
 -12آخرین مهلت ارسال آثار  10دی ماه  96می باشد.
 -13بررسی آثار و اعالم نتایج  25دی ماه می باشد.

جشنواره فیلم کوتاه ،پویا نمایی( انیمیشن) و فیلمنامه نویسی
جوایز جشنواره :

فیلم کوتاه:

نفراول  20/000/000ریال
نفر دوم  15/000/000ریال
نفر سوم  10/000/000ریال

فیلم پویا نمایی ( انیمشین):

نفراول  20/000/000ریال
نفر دوم  15/000/000ریال
نفر سوم 10/000/000ریال

فیلمنامه نویسی:

نفر اول  10/000/000ریال
نفر دوم  7/000/000ریال
نفر سوم  5/000/000ریال
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جشـنواره زنگ انشاء قرآن (یاسین)
موضوع انشاء:
 -1مقطع ابتدایی  :قرآن و احترام به والدین
 -2مقطع راهنمایی  ( :قرآن و خداشناسی)
السالم) در زندگی فردی و اجتماعی)
 -3مقطع دبیرستان  ( :نقش قرآن و اهل بیت (علیهم ّ
شرایط و مقررات جشنواره:
 -1هرکدام از شرکت کنندگان تنها می توانند در یک بخش و در یک مقطع شرکت نمایند.
 -2آثار ارسالی باید تایپ شده و حداکثر در دو صفحه  A4باشد.
 -3نام  :نام خانوادگی  :نام پدر  ،شماره شناسنامه  ،تلفن ثابت و همراه و نشانی بر روی آثار درج گردد.
 -4آثار باید به همراه تکمیل فرم ثبت نام به دبیرخانه ارسال گردد.
 -5تکمیل فرم وارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات مسابقه می باشد.
 -6در هر مقطع به  6نفر از برگزیدگان جوایز نقدی اهداء می گردد.
 -7آثار ارسالی باید از طریق پست یا به صورت حضوری به نشانی دبیرخانه ارسال گردد.
 -8از برگزیدگان در مراسم اختتامیه هفته قرآن وعترت تجلیل به عمل می آید.
 -9تاریخ برگزاری هفته قرآن وعترت از  10لغایت  16بهمن ماه می باشد.
 -10آثار ارسالی فقط باید مرتبط با  3موضوع انتخابی در فراخوان باشد و به مباحث خارج از موضوع ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -11آخرین مهلت ارسال آثار تا 10دی ماه  96می باشد و به آثار ارسال بعد از این تاریخ ترتیب اثر داده نخواهد شد.
جوایر جشنواره:
به  6انتخاب برتر در هر مقطع تحصیلی لوح تقدیر به همراه هدیه نقدی هر کدام به مبلغ  1/000/000ریال تقدیم می گردد.
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