
اداره كــل فرهنــــگ     و ارشــــــاد اسالمی استــــــــان قزوین برگــــــزار می كنـــد
السالم علیك یا علی بن موسی الرضا؟ع؟



وز میــاد بــا ســعادت حضــرت عــی ابــن مــویس الرضــا ؟ع؟ و حضــرت فاطمــه معصومــه ؟اهس؟ و  بــه مناســبت ســالر
كل فرهنــگ وارشــاد اســامی  كرامــت، اداره  رگداشــت حضــرت امحدبــن مویس)شــاهچراغ(؟ع؟ و مهزمــان بــا دهــه  بز

ویــن برگــزار مــی منایــد.  اســتان قز

 اهداف
یج فرهنگ منور رضوی. الف- اشاعه و ترو

ــام  ــژه ام ی ــا ســیره امئــه معصومــ�ن بو ــط ب ــری- مذهــی و مرتب ب- گســترش فعالیهتــای فرهنگــی- هن
رضــا)ع(.

ج- گرامیداشــت تولیدكننــدگان و پدیدآورنــدگان آثــار برتــر فرهنگــی و هنــری در زمینــه ســیره، شــخصیت 
و معــارف امــام رضــا)ع( و كمــك بــه انتشــار گســترده تــر ایــن آثــار.

 بخش های جشنواره
یژه ش و ش جنی      ج- بن ش مسابقه    ب- بن الف- بن

 بخش مسابقه

• تارمناهای اینترنیت و رسانه برخط
• نرم افزارهای مهراه و هومشند
• نرم افزارهای چند رسانه ای

یتال • حمتوای دیج
• بازی های رایانه ای



  تارمناهای اینترنیت و رسانه برخط
یتــال در معــرض دســترس عمــوم یــا  كــه امــكان قــراردادن حمتــوای دیج رســانه برخــط ســامانه ای اســت 
یــق بســتر شــبكه نظیــر شــبكه گســترده جهــاین  اطــب مشــخص یــا نامشــخص از طر بیــش از یك هــزار حمن

و شــبكه های حمــی را فراهــم مــی آورد.
 

  عنوان های مسابقه:

ش موضوعاتعنوانبن

رسانه های 
برخط

پایگاه های اینترنیت
شبكه های اجتماعی

یژه  تارمنای اینترنیت سیره معصوم�ن به و
امام رضا)ع( 

ش تارمناهای اینترنیت و رسانه  برخط    شرایط شركت در بخ
ــه  ــران ب ــار متقــایض شــركت در جشــنواره می بایســت در تارمنــای ســتاد ســاماندهی تارمناهــای ای 1. آث

ــت شــده باشــند. نشــاین www.samandehi.ir ثب
كشــور،  كار رفتــه در تارمنــا یــا رســانه ی برخــط مغایــر قوانــ�ن و مقــررات جــاری  2. اثــر و اجــزاء بــه 

فرهنــگ و ارزش هــای دیــی و مــی و امنیــت مــی مجهــوری اســامی ایــران نباشــد.
3. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان آثــار بــه كار رفتــه در تارمنــا یــا رســانه ی برخــط طبــق قوانــ�ن 

و مقــررات جــاری مجهــوری اســامی ایــران رعایــت شــده باشــد.
4. فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد.



 نرم افزارهای مهراه و هومشند
ــش نــرم افزارهــای مهــراه و حمتــوای تلفــن مهــراه مــورد داوری قــرار می گیرنــد. نرم افزارهــای ایــن  در ایــن بن
ــش بــر روی گــویش تلفــن مهــراه و یــا تبلــت هــا قابــل اجــرا هســتند و می تواننــد بــه صــورت مســتقل و  بن
اطــب ارتبــاط برقــرار كننــد و ارائــه خدمــات و حمتــوا مناینــد  ابــرایت بــا حمن یــا بــا هبره گیــری از سیســم های حمن
كاركــرد رســانه ای و اطاع رســاین بــا ارائــه حمتــوا )نرم افزارهــای فرهنگــی و مذهــی و  و عمومــا دارای 
كاركردهــای آمــوزیش و ســرگرمی )نرم افزاهــای آمــوزیش و بازی هــای تلفــن مهــراه و...(مــی  ...( و یــا 

بــردی ماننــد تقــومی و مترجم هــای مهــراه، ارائــه می شــوند. كار باشــند و یــا در قالــب برنامه هــای 
  عنوان های مسابقه:

ش موضوعاتعنوانبن

ین نرم افزار تلفن مهراهتلفن مهراه هبتر

نرم افزار تلفن مهراه سیره معصوم�ن به 
یژه امام رضا)ع( و

یاریت امئه  نرم افزار تلفن مهراه ز
یژه امام رضا)ع( معصوم�ن به و



ش نرم افزارهای مهراه و هومشند   شرایط شركت در بخ
یرایش هــای قبــی آهنــا در جشــنواره شــركت  كــه و یرایــش جدیــد نــرم افزارهــای تلفــن مهراهــی  1.  و
كــه توســط هیئــت داوران جشــنواره از  كننــد  كرده انــد،  تهنــا در صــوریت می تواننــد در ایــن دوره شــركت 

حلــاظ ســاختار و حمتــوا بــه عنــوان نســخه جدیــد شــناخته شــوند.
هیــزات جانــی و نیازهــای آن – ماننــد  كننــده بایــد 2 نســخه از هــر اثــر را بــا متــام تج 2. هــر شــركت 
و  فعال ســازی  كدهــای  نرم افــزاری،  و  ســخت افزاری  قفل هــای  ســخت افزاری،  ممکــل  هیــزات  تج
یال های الزم، كتاب هــای جانــی و قــاب – را بــه مهــراه كــد رهگیــری تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه  ســر
یــل دهــد. )الزم بــه ذكــر اســت آثــار ارســال شــده پــس از امتــام مراحــل داوری  دبیرخانــه جشــنواره تو

در آرشــیو دبیرخانــه بایــگاین خواهنــد شــد و عــودت داده منی شــوند.(
یتــال تولیــد شــده باشــد  3. اثــر شــركت داده شــده می بایســت بــا اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای دیج
موعــه آثــار حمتــوایی بــه  و مراحــل طراحــی و تولیــد نــرم افــزار در آن طــی شــده باشــد، بــه حنــوی كــه از حمج

موعــه  آثــار بــه كار رفتــه در آن دانســت. كار رفتــه در آن متمایــز باشــد و بتــوان آن را اثــری متمایــز از حمج
 و دیــی 

ّ
4. اثــر و اجــزای بــه كار رفتــه در آن مغایــر قوانــ�ن و مقــررات جــاری، فرهنــگ و ارزش هــای مــی

  مجهــوری اســامی  ایــران نباشــد.
ّ

و امنیــت می
5. اثر كامل باشد و در سامانه های متعارف تلفن مهراه و رسانه های برخط قابل اجرا باشد.

6. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان ســایر آثــار فرهنگــی و هنــری و بســته های نرم افــزاری بــه كار 
رفتــه در اثــر طبــق قوانــ�ن و مقــررات جــاری مجهــوری اســامی ایــران رعایــت شــده باشــد.

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



  نرم افزارهای چندرسانه ای
ــش  كــه بــرای دســتریس، منایــش، پن نرم افزارهــای رســانه ای، بســته های نرم افــزاری رایانــه ای هســتند 
یــر مرتبــط بــا ســیره  یامنــایی و تصو ، صــدا، فیلــم، پو یتــال مهچــون مــ�ن و جســتجوی حمتــوای دیج
ــرار  ــورد اســتفاده ق ــال م یت ــام رضــا)ع(  در حــوزه رســانه های دیج ــژه حضــرت ام ی ــه و امئــه معصومــ�ن ب

می گیرنــد.
  عنوان های مسابقه:

ش موضوعاتعنوانبن

نرم افزارهای 
چند رسانه ای

ین نرم افزار  هبتر
رضوی

یژه امام رضا)ع( نرم افزار سیره معصوم�ن به و

یژه  یاریت  امئه معصوم�ن به و نرم افزار ز
امام رضا)ع(

یژه  نرم افزار كودک و نوجوان  امئه معصوم�ن به و
امام رضا)ع(



ش نرم افزارهای چندرسانه ای:   شرایط شركت در بخ
هیــزات  هیــزات جانــی و نیازهــای آن- ماننــد تج 1. هــر شــركت كننــده بایــد 2 نســخه از هــر اثــر را بــا متــام تج
یال های  كدهــای فعال ســازی و ســر ممکــل ســخت افزاری، قفل هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری، 
كــد رهگیــری تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه دبیرخانــه  الزم، كتاب هــای جانــی و قــاب- را بــه مهــراه 
یــل دهــد.)الزم بــه ذكــر اســت آثــار ارســال شــده پــس از امتــام مراحــل داوری در آرشــیو  جشــنواره تو

دبیرخانــه بایــگاین خواهنــد شــد و عــودت داده منی شــوند.(
2. اثر باید كامل و در سیسم  عامل های متعارف رایانه ای قابل اجرا باشد.

3. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان ســایر آثــار فرهنگــی و هنــری و بســته های نرم افــزاری بــه كار 
رفتــه در اثــر، طبــق قوانــ�ن و مقــررات جــاری مجهــوری اســامی ایــران رعایــت شــده باشــد.

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



یتال  حمتوای دیج
یتــال تولیــد شــده  كــه مــی بایســت بــا اســتفاده از ابزارهــا و فنــاوری هــای دیج یتــال اثــری اســت  حمتــوای دیج
موعــه آثــار حمتــوایی بــکار رفتــه در آن متمایــز شــده و بتــوان آن را اثــری جدیــد و  كــه از حمج باشــد بــه حنــوی 

موعــه ای از آثــار بــکار رفتــه در آن دانســت. متمایــز از حمج
هــای  لــه  حمج ونیــک،  الکتر هــای  كتــاب  اینفوگرافیــک،  قبیــل  از  یتــال  دیج هــای  قالــب  در  آثــاری 

گرفــت. خواهنــد  قــرار  داوری  مــورد  ــش  بخ ایــن  در   ... و  پادكســت  ونیکــی،  الکتر
  عنوان های مسابقه:

ش موضوعاتعنوانبن

یتال ین اثر در حوزه حمتوای دیج هبتر
یتال حمتوای دیج

یتال با موضوع سیره  حمتوای دیج
یژه امام رضا)ع( معصوم�ن به و



یتال: ش حمتوای دیج   شرایط شركت در بخ
كننــده بایــد 2 نســخه از هــر اثــر را تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه دبیرخانــه جشــنواره  1. هــر شــركت 
یــل دهــد. )الزم بــه ذكــر اســت آثــار ارســال شــده پــس از امتــام مراحــل داوری در آرشــیو دبیرخانــه  تو

بایــگاین خواهنــد شــد و عــودت داده منی شــوند.(
یتــال تولیــد شــده باشــد  2. اثــر شــركت داده شــده می بایســت بــا اســتفاده از ابزارهــا و فناوری هــای دیج
موعــه آثــار حمتــوایی بــه كار رفتــه  و مراحــل طراحــی و تولیــد در آن طــی شــده باشــد، بــه حنــوی كــه از حمج

موعــه  آثــار بــه كار رفتــه در آن دانســت. در آن متمایــز باشــد و بتــوان آن را اثــری متمایــز از حمج
 و دیــی 

ّ
3. اثــر و اجــزای بــه كار رفتــه در آن مغایــر قوانــ�ن و مقــررات جــاری، فرهنــگ و ارزش هــای مــی

  مجهــوری اســامی  ایــران نباشــد.
ّ

و امنیــت می
كار  4. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان ســایر آثــار فرهنگــی و هنــری و بســته های نرم افــزاری بــه 

رفتــه در اثــر طبــق قوانــ�ن و مقــررات جــاری مجهــوری اســامی ایــران رعایــت شــده باشــد.
5. فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشنواره را دارد.



 بازی های رایانه ای
كنســول و  صــوص pc و  ــش از جشــنواره انــواع بــازی هــای رایانــه ای از قبیــل بــازی هــای حمخ در ایــن بخ

گرفــت ــد  ــرار خواهن ــازی هــای آنایــن مــورد داوری ق ــازی هــای تبلــت و تلفــن مهــراه و ب مهچنــ�خ ب
  عنوان های مسابقه:

ش موضوعاتعنوانبن

بازی های 
رایانه ای

ین اثر در حوزه  هبتر
بازی های رایانه ای

یژه امام رضا  سیره امئه اطهار به و

پیام های آموزیش و تربییت در كام و سیره 
یژه امام رضا )ع( امئه معصوم�ن به و

كرامات رضوی، منازل سفر امام رضا)ع( از 
مدینه تا مرو

سیره رضوی و امربه معروف و هنی از منكر



ش بازی های رایانه ای:   شرایط شركت در بخ
هیــزات  هیــزات جانــی و نیازهــای آن- ماننــد تج 1. هــر شــركت كننــده بایــد 2 نســخه از هــر اثــر را بــا متــام تج
یال های  كدهــای فعال ســازی و ســر ممکــل ســخت افزاری، قفل هــای ســخت افزاری و نرم افــزاری، 
كــد رهگیــری تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه دبیرخانــه  الزم، كتاب هــای جانــی و قــاب- را بــه مهــراه 
یــل دهــد.)الزم بــه ذكــر اســت آثــار ارســال شــده پــس از امتــام مراحــل داوری در آرشــیو  جشــنواره تو

دبیرخانــه بایــگاین خواهنــد شــد و عــودت داده منی شــوند.(
2. اثر باید كامل و در سیسم  عامل های متعارف رایانه ای قابل اجرا باشد.

3. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان ســایر آثــار فرهنگــی و هنــری و بســته های نرم افــزاری بــه كار 
رفتــه در اثــر، طبــق قوانــ�ن و مقــررات جــاری مجهــوری اســامی ایــران رعایــت شــده باشــد.

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



  بخش جنبی

یتایل رضوی   ایده های دیج
یــن در راســتای برگــزاری چهارمــ�ن جشــنواره سراســری  اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزو
یتــال رضــوی و بــه منظــور كمــك بــه انتشــار و ارائــه حمتــوای معــارف و فرهنــگ رضــوی  رســانه های دیج

یتــال بــه شــرح ذیــل محایــت می منایــد. از تولیــد آثــار فاخــر در قالــب رســانه هــای دیج
یتال در قالب: تولید حمتوای دیج

- پایگاه های اینترنیت
- نرم افزارهای تلفن مهراه

- نرم افزارهای رسانه ای
- بازی های رایانه ای

یتال - هنرهای دیج
یــق  یتــایل رضــوی خــود را در قالب هــای بــاال از طر كلیــه متقاضیــان می تواننــد طــرح و ایده هــای دیج

وب ســایت جشــنواره )ghazvin.shamstoos.ir( بــه دبیرخانــه جشــنواره ارســال مناینــد.
یتال رضوی كارگاه ها و نشست ها با موضوع رسانه های دیج   برگزاری 

یتال   فعالیت های فرهنگی دیج

  بخش ویژه

یتــال بــا حمتــوای یــک حدیــث از حضــرت امــام رضاعلیــه الســام بــا موضوعــات موردنیــاز  اثــر دیج
روز جامعــه مبتــی بــر ســیره رضــوی بــه عنــوان حمتــوای معرفــیت در راســتای ســبک زندگــی اســامی بــا 

یكــرد اقتصــاد مقاومــیت رو



  جوایز

  جوایز بخش مسابقه
یر اهدا می شود: در هر عنوان به نفرات اول تا سوم جوایز ز

جایزه رتبه اول: تندیس جشنواره + لوح تقدیر + 3 سكه هبار آزادی
جایزه رتبه دوم: لوح تقدیر + 2 سكه هبار آزادی
جایزه رتبه سوم: لوح تقدیر + 1 سكه هبار آزادی

  جوایز بخش جنبی
یال محایت خواهد شد. كثر 75.000.000 ر یده به میزان حدا از تولید سه طرح و ایده برگز

یال تقدیر خواهد شد.  مبلغ 30.000.000 ر
ً
كارگاه های آموزیش مجعا ش  به سه اثر تولید شده در بن

  جوایز بخش ویژه
یال تقدیر خواهد شد.   مبلغ 30.000.000 ر

ً
یده مجعا از سه اثر برگز



  حنوه ثبت نام و ارسال آثار جشنواره :
ــش جشــنواره تارمنــای مشــس تــوس بــه نشــاین  یــق بن * كلیــه اطــاع رســاین ها و فرآینــد ثبــت نــام از طر

ــام می  شــود. ghazvin.shamstoos.ir  احنج
یخ 1395/03/30 می باشد.  مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا تار

 
توضیحــات:

ینــه ایــاب و ذهــاب، اســكان و پذیــرایی در طــول برگــزاری جشــنواره بــه عهــده دبیرخانــه جشــنواره  هز
ینــه ســفر  كننــدگان در مرحلــه ی پایــاین متناســب بــا موقعیــت اســتان كمــک هر بــوده و بــه شــركت 

پرداخــت خواهــد شــد.



 آدرس:
ین-  یــن- بلــوار آزادگان- چهــارراه غیــاث آبــاد- اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزو یــن: قزو قزو

یتــال رضوی  دبیرخانــه چهارمــ�ن جشــنواره سراســری رســانه های دیج
تلفن:02833672859-02833691404  تلفكس:02833691404

info@qershad.ir :نشاین پست الكترونیكی     Ghazvin.shamstoos.ir :نشاین سایت
سامانه پیام كوتاه:100030281



وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 

وین استان قز

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی
مرکز توسعه فناوری اطالعات

و  رسانه های دیجیتال

بنیاد بین المللی فرهنگی هنری
امام رضا علیه السالم

مجتمع فرهنگی دیجیتال
وین کاسپین استان قز


