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 بسمه تعالی

 )عليه السالم( السالم عليك يا علی بن موسی الرضا

 های ديجيتال رضویدومين جشنواره رسانه فراخوان

 مرکز توسعه فناوری اطالعات و رسانه های ديجيتال

 

 

با محوریت معارف رضوی های دیجیتال با هدف شناسایی و ارزیابی آثار فاخر رسانه رضوی های دیجیتالهرساله جشنواره رسانه

 گردد.برگزار می

 

 :اهداف جشنواره

 درع( )امام رضا حضرت به ویژه معصومین ائمهمرتبط با سیره  محتوای توسعه و تولید برای بسترسازی و سازیجریان 

 دیجیتال. هایرسانه حوزه

 دیجیتال با توجه به اهمیت و جایگاه ویژه  هایی رسانهارزیابی محصوالت رضوی در حوزه برای سالیانه جایگاهی ایجاد

 این حوزه.

  های در قالب رسانهفرهنگی، ادبی و هنری  فاخر آثار پدیدآورندگان و تولیدکنندگان حمایت ازشناسایی، معرفی و

 .مرتبط با فرهنگ رضویدیجیتال 

 

 

زیر برگزار  بخش 5 نماید رقابتی پویا و سازنده در بین عالقمندان عرصه دیجیتال دردیجیتال رضوی تالش میهای جشنواره رسانه

 نماید:

 

 اینترنتی تارنماهای .1

 نرم افزارهای تلفن همراه .2

 ایهای رایانهبازی .3

 نرم افزارهای رسانه ای .4

 هنرهای دیجیتال .5

 

 :جشنواره جوايز

 شود:در هر عنوان به نفرات اول تا سوم جوایز زیر اهدا می

 سکه بهار آزادی 3جایزه رتبه اول: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 

 سکه بهار آزادی 2جایزه رتبه دوم: دریافت نشان سرآمد + لوح تقدیر + 
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 سکه بهار آزادی 1تقدیر +  جایزه رتبه سوم: دریافت نشان سرآمد + لوح

 های جشنواره:بخش

 های برخطتارنماهای اينترنتی و رسانه -1

هزار مخاطب مشخص یا که امکان قراردادن محتوای دیجیتال در معرض دسترس عموم یا بیش از یكای است رسانه برخط سامانه

 .آوردهای محلی را فراهم میشبکه و نامشخص از طریق بستر شبکه نظیر شبکه گسترده جهانی

 گردد.اینترنتی رضوی و بهترین وبالگ رضوی برگزار می تارنمایاین بخش در دو عنوان بهترین 

 

 :مسابقه یهاعنوانالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های برخطب( شرايط شرکت در بخش تارنماهای اينترنتی و رسانه

ایران به نشانی تارنماهای ستاد ساماندهی  تارنمایبایست در آثار متقاضی شرکت در جشنواره می .1

www.samandehi.ir .ثبت شده باشند 

های دینی و ملی و ی برخط مغایر قوانین و مقررات جاری کشور، فرهنگ و ارزشیا رسانهتارنما اثر و اجزاء به کار رفته در  .2

 امنیت ملی جمهوری اسالمی ایران نباشد.

ی برخط طبق قوانین و مقررات جاری جمهوری یا رسانه تارنماحقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به کار رفته در  .3

 اسالمی ایران رعایت شده باشد.

 فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد. .4

  

 موضوعات عنوان بخش

 اینترنتی تارنماهای

 اینترنتی رضوی تارنمای بهترین

 اینترنتی معارف رضویتارنما 

 و ادبیات رضوی فرهنگ، هنراینترنتی  تارنما

 گردشگری مشهد مقدس تارنما

 رضوی پادکستو  کستویدئو

 بهترین وبالگ رضوی

 رضوی نوشتار

 فتو وبالگ رضوی

 قالب رضوی
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 نرم افزارهای تلفن همراه -2

وای تلفن همراه، خدمات ارزش افزوده و سامانه های تلفن گویا مورد داوری قرار در این بخش نرم افزارهای تلفن همراه، محت

توانند به صورت مستقل و یا با افزارهای این بخش بر روی گوشی تلفن همراه و یا تبلت ها قابل اجرا هستند و میگیرند. نرممی

ای و ه خدمات و محتوا نمایند و عموما دارای کارکرد رسانههای مخابراتی با مخاطب ارتباط برقرار کنند و ارائگیری از سیستمبهره

افزاهای آموزشی و افزارهای فرهنگی و مذهبی و ...( و یا کارکردهای آموزشی و سرگرمی )نرمرسانی با ارائه محتوا )نرماطالع

 شوند.های همراه، ارائه میهای کاربردی مانند تقویم و مترجمهای تلفن همراه و...(می باشند و یا در قالب برنامهبازی

 

 :مسابقه یهاعنوانالف( 

 

 

 

 

 

 

 

 افزارهای تلفن همراهب( شرايط شرکت در بخش نرم

آثار دارای گواهی ثبت یا پروانه انتشار خود را در جشنواره شرکت  بایستمیمتقاضیان زیربخش نرم افزارهای تلفن همراه  .1

تنها در صورتی اند، های قبلی آنها در جشنواره شرکت کردهدهند. ویرایش جدید نرم افزارهای تلفن همراهی که ویرایش

عنوان نسخه جدید توانند در این دوره شرکت کنند که توسط هیئت داوران جشنواره از لحاظ ساختار و محتوا به می

 شناخته شوند.

افزاری، مانند تجهیزات مکمل سخت –تمام تجهیزات جانبی و نیازهای آن نسخه از هر اثر را با  2هر شرکت کننده باید  .2

را به همراه کد  – های جانبی و قابهای الزم، کتابسازی و سریالافزاری، کدهای فعالافزاری و نرمهای سختقفل

مهلت ثبت نام به دبیرخانه جشنواره تحویل دهد. )الزم به ذکر است آثار ارسال شده پس از اتمام مراحل  رهگیری تا پایان

 شوند.(و عودت داده نمی خواهند شدداوری در آرشیو دبیرخانه بایگانی 

 اشد.شده به دبیرخانه جشنواره نباید با اثر ثبت شده در دبیرخانه مرکز)هنگام اخذ مجوز( متفاوت بارسال اثر  .3

و مراحل طراحی و تولید نرم  های دیجیتال تولید شده باشدبایست با استفاده از ابزارها و فناوریاثر شرکت داده شده می .4

افزار در آن طی شده باشد، به نحوی که از مجموعه آثار محتوایی به کار رفته در آن متمایز باشد و بتوان آن را اثری 

 ته در آن دانست.آثار به کار رف متمایز از مجموعه

جمهوری های ملّی و دینی و امنیت ملّیاثر و اجزای به کار رفته در آن مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش .5

 ایران نباشد.اسالمی 

 های متعارف تلفن همراه و رسانه های برخط قابل اجرا باشد.اثر کامل باشد و در سامانه .6

افزاری به کار رفته در اثر طبق قوانین و های نرمسایر آثار فرهنگی و هنری و بسته حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان .7

 مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.

 موضوعات عنوان بخش

 تلفن همراه

 یرضوتلفن همراه نرم افزار  نیبهتر
 سیره رضوی تلفن همراهنرم افزار 

 زیارتی رضوی تلفن همراهنرم افزار 

  یرضو خدمات ارزش افزوده  نیبهتر

های برخط غیر سامانه نیبهتر

 )هوشمند( رضویاینترنتی 
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 فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد. .8

  ایهای رايانهبازی  -3

ها، ابزار و لوازم دیجیتالی مانند هرگونه اثر هنری که ساخت، پردازش، مونتاژ، تولید و نمایش کل یا بخشی از آن با کمك فناوری

های ویژه ای، نماهنگ، ویدیو آرت و گرافیك موشن، جلوهگیرد. پویانمایی رایانهرایانه انجام گرفته باشد در این بخش قرار می

ی و نقاشی دیجیتال و هرگونه نوآوری و خلق هنری در فضای اانهیرا ی، عکاسی دیجیتال، طراحی، طراحی شخصیت، گرافیكتصویر

 هایی از هنرهای دیجیتال هستند.مجازی و نمایش ویژه نمونه

 

 :مسابقه یهاعنوانالف( 

 

 

 

 

 ایهای رايانه( شرايط شرکت در بخش بازیب

 های شرکت کننده در این بخش عبارتند از:انواع بازی .1

 های بازیPC 

 های کنسولیبازی 

 بازی( های برخطOnline) 

 های فلشبازی 

 بازی های تلفن همراه 

 باشد. مدهآ دیپدکارفرمای اثر باید دارای تابعیت ایرانی باشد و اثر نیز باید در محدوده جغرافیایی جمهوری اسالمی ایران  .2

 های ملّی، ر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ، ارزشافزاری به کار رفته در اثر، مغایهای نرمآثار فرهنگی و هنری و بسته .3

 جمهوری اسالمی ایران نباشد.دینی و امنیت ملّی

افزاری به کار رفته در اثر طبق قوانین و های نرمحقوق مادی و معنوی پدید آورندگان آثار فرهنگی و هنری و بسته .4

 مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.

های دیجیتال مدارک زیر را تا پایان مهلت ثبت نام به جشنواره رسانه تارنمایدر  ثبت نامهر شرکت کننده باید عالوه بر  .5

 های دیجیتال تحویل دهد:دبیرخانه داوری جشنواره رسانه

 دو نسخه از بازی به همراه کد رهگیری دریافت شده هنگام ثبت نام 

 ت تسریع در امر توضیح مراحل بازی و کدهای مربوط به تنظیم بازی برای نباختن کاربر در مراحل بازی جه

 داوری

 ارایه مدارک و مستندات ساخت بازی 

 فهرست کاملی از پدیدآورندگان 

 های بازی از دیدگاه تولیدکننده  بیان ویژگی 

افزاری و های سختافزاری، قفلهمچون تجهیزات مکمل سخت -افزاری یا الحاقات دیگر اثرالزم است هرگونه قفل سخت .6

به همراه اثر تحویل داده شود. .)الزم به ذکر  -های جانبی و قابهای الزم، کتابو سریال سازیافزاری، کدهای فعالنرم

 (شوند.دبیرخانه بایگانی خواهند شد و عودت داده نمیاست آثار ارسال شده پس از اتمام مراحل داوری در آرشیو 

 موضوعات عنوان بخش

 ای رضویبهترین بازی رایانه ایهای رایانهبازی
 ای رضویرایانهبازی 

 تحت وب رضوی
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 نرم افزارهای رسانه ای -4

ای هستند که برای دسترسی، نمایش، پخش و جستجوی محتوای دیجیتال ایانهافزاری رهای نرمای، بستهافزارهای رسانهنرم

 هایرسانه حوزه درع( )امام رضا حضرت به ویژه معصومین ائمهمرتبط با سیره همچون متن، صدا، فیلم، پویانمایی و تصویر 

 گیرند.دیجیتال مورد استفاده قرار می

 

 :مسابقه یهاعنوانالف( 

 

 

 

 

 

 ای:افزارهای رسانه( شرايط شرکت در بخش نرمب

 آثار دارای گواهی ثبت یا پروانه انتشار خود را در جشنواره شرکت دهند. بایستمیمتقاضیان  .1

افزاری، مانند تجهیزات مکمل سخت -نسخه از هر اثر را با تمام تجهیزات جانبی و نیازهای آن 2هر شرکت کننده باید  .2

را به همراه کد  -های جانبی و قابهای الزم، کتابسازی و سریالافزاری، کدهای فعالافزاری و نرمهای سختقفل

های دیجیتال تحویل دهد.)الزم به ذکر است آثار ارسال شده پس رسانهرهگیری تا پایان مهلت ثبت نام به دبیرخانه مرکز 

 (شوند.دبیرخانه بایگانی خواهند شد و عودت داده نمیاز اتمام مراحل داوری در آرشیو 

 شده به دبیرخانه جشنواره نباید با اثر ثبت شده در دبیرخانه مرکز)هنگام اخذ مجوز( متفاوت باشد. ارسالاثر  .3

های دیجیتال تولید شده باشد و مراحل طراحی و تولید نرم بایست با استفاده از ابزارها و فناوریاثر شرکت داده شده می .4

افزار در آن طی شده باشد، به نحوی که از مجموعه آثار محتوایی به کار رفته در آن متمایز باشد و بتوان آن را اثری 

 آن دانست. متمایز از مجموعه آثار به کار رفته در 

 ای قابل اجرا باشد.های متعارف رایانهعامل اثر باید کامل و در سیستم .5

افزاری به کار رفته در اثر، طبق قوانین و های نرمحقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان سایر آثار فرهنگی و هنری و بسته .6

 مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.

 جازه ثبت نام در جشنواره را دارد.فقط صاحب حقوق اثر ا .7

  

 موضوعات عنوان بخش

 ینرم افزار رضو نیبهتر نرم افزارهای رسانه ای

 نرم افزار سیره رضوی

 نرم افزار زیارتی رضوی

 نرم افزار کودک و نوجوان رضوی
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 هنرهای ديجيتال -5

ها، ابزار و لوازم دیجیتالی مانند هرگونه اثر هنری که ساخت، پردازش، مونتاژ، تولید و نمایش کل یا بخشی از آن با کمك فناوری

های ویژه ای، نماهنگ، ویدیو آرت و گرافیك موشن، جلوهگیرد. پویانمایی رایانهه باشد در این بخش قرار میرایانه انجام گرفت

ی و نقاشی دیجیتال و هرگونه نوآوری و خلق هنری در فضای اانهیرا تصویری، عکاسی دیجیتال، طراحی، طراحی شخصیت، گرافیك

 دیجیتال هستند.هایی از هنرهای مجازی و نمایش ویژه نمونه

 

 :مسابقه یهاعنوانالف( 

 

 

 

 

 هنرهای ديجيتال( شرايط شرکت در بخش ب

 های دیجیتال تولید شده باشد.بایست با استفاده از ابزارها و فناوریاثر شرکت داده شده می .1
جمهوری منیت ملّیهای ملّی و دینی و اآن مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش اثر و اجزاء به کار رفته در .2

 ایران نباشد.اسالمی
آوردن اثر، افزاری به کار رفته در پدیدهای نرمحقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان سایر آثار فرهنگی و هنری و بسته .3

 طبق قوانین و مقررات جاری جمهوری اسالمی ایران رعایت شده باشد.
 شود.ه و صاحب حقوق اثر پذیرفته میآثار شرکت کننده در داوری جشنواره فقط از پدیدآورند .4
 شرایط ارسال آثار پویا نمایی .5

o  هر اثر با فرمت وضوح تصویر باال بر روی حاملDVD نسخه به دبیرخانه  2ذخیره و به همراه کد رهگیری و در

 تنها یك اثر قرار گیرد.( DVDجشنواره ارسال گردند. )در هر 

o  بارگذاری شود.« تصویری از اثر»هنگام ثبت نام، یك فریم از اثر در بخش 

 رایانه ای كیگرافشرایط ارسال  .6
o برای مثال: نام گذاری فایل( .ها براساس نام کاربری  باشدmaleki@farhang.ir-1) 

o  هنگام ثبت اثر انجام گیرد.« بارگذاری»ارسال آثار از طریق بخش 

  

 موضوعات عنوان بخش

 هنرهای دیجیتال
 یرضو ییانمایپو بهترین پویانمایی رضوی

 نقاشی و طراحی رضوی ای رضویرایانه گرافیك نیبهتر

http://dmf.farhang.gov.ir/newsdetail-25810-fa.html
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 جشنواره : نحوه ثبت نام، ارسال آثار

 شود.انجام می WWW.SARAMAD.IRریق بخش جشنواره تارنمای سرآمد به نشانی ها از طکلیه اطالع رسانی

گیرد. برای ثبت نام ابتدا در سامانه عضو شوید، سپس در انجام می LOGIN.SARAMAD.IRثبت نام در جشنواره از طریق آدرس 

 دهید.اثر خود را در عنوان دلخواه شرکت  رضوی های دیجیتالجشنواره رسانه دومینبخش 

 باشد.می 33/34/1333مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا تاریخ 

 

 تماس با دبيرخانه:

 نشانی: 

 .رضوی های دیجیتالجشنواره رسانه دومین، طبقه دوم، دبیرخانه 76تهران، خیابان سمیه، نرسیده به خیابان مفتح، پالک 

 

 تلفن:

 )مستقیم( 88845632-321 

64-88846363-321 

 (164)داخلی  31-88315333-321

 

 رایانامه:

  dms@shamstoos.ir 

 

 

 


