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 سمه تعالياب

 )عليه السالم(السالم عليك يا علي بن موسي الرضا

 )عليه السالم(امام رضا. خدا رحمت كند كسي كه امر ما را احيا كند

  فراخوان 

  رسانه هاي ديجيتال رضوي ملي جشنواره هفتمين

  )جلوه هاي فرهنگ رضوي در فضاي مجازي(

  رئوف _امام  #    رضا_امام #

  )عليه السالم(جشنواره بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا دهمينهفبرنامه هاي مجموعه از

 1398 ماه بهمن -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوين

  :مقدمه

و مركز فناوري اطالعات و ) ع(اداره كل فرهنگ وارشاد اسالمي استان قزوين با همكاري بنياد بين المللي فرهنگي و هنري امام رضا

روبيكا، چارخونه، آپارات، هاي هاي اجتماعي و اپليكيشنيتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي با مشاركت شبكهرسانه هاي ديج

و  ـ رضاامام # هشتگ را با عنوان ويـــتال رضـــرسانه هاي ديجيواره ــــمين جشنــهفتآخرين خبر، تماشا، نماشا و پروفايل 

  .برگزار مي نمايد رئوف_امام# 

  :اهداف

  .اشاعه و ترويج فرهنگ منور رضوي: الف

  .درجامعه)ع(هم افزايي فعاالن عرصه فضاي مجازي درترويج آموزه هاي ديني و اهل بيت عليه السالم به ويژه امام رضا : ب

  .تجليل از فعاالن فضاي مجازي در حوزه گسترش فرهنگ رضوي و توليد كنندگان آثار فاخر با رويكرد فرهنگ ديني:ج

  .در فضاي مجازيا با رويكرد ارزشي،ديني و انقالبي توليد محتو: د

 :منابع و موضوعات

وسخنان وآثار بزرگان،صاحبنظران،انديشمندان وهنرمندان براي توليد و )ع(به ويژه امام رضا)ع(بهره گيري از آموزه هاي قرآن كريم،احاديث اهل بيت 

  :اي در زمينهي، هنري و رسانههاي فرهنگانتشار آثارمناسب در شبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن

خيانت در -دروغ( وضد ارزشهاي اخالقي ...)رزق حالل و-حفظ آبروي افراد - كرامت انسانها  -امانتداري- صداقت(ارزشهاي اخالقي  -1

  ..).حرامخواري و-تهمت وافترا-امانت

 ...).محيط زيست و - مسئوليت پذيري -كاروتوليد-وقف-روابط با گروه دوستان- روابط خانوادگي- روابط اجتماعي(ارزشهاي اجتماعي   -2

 ...).روابط متقابل مردم و مسئوالن و -رسيدگي به امور مردم -عدالت -اهداف نظام اسالمي(ارزشهاي حاكميتي   -3

نماز و  -شفاعت- زيبايي ومعنويت حرم مطهر-واگويه هاي زيارت - دلنوشته هاي زيارت  -خاطرات سفر زيارتي -زيارت عارفانه(زيارت  -4

 ..)..و نيايش

 :محورهاي جشنواره

 رئوف_امام#  و  ـ رضا امام # هشتگاي با هاي پر مخاطب فرهنگي، هنري و رسانهآثارمنتشره در شبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن

و موشن گرافيك ) انيميشن(، پويانمايي)كليپ(عكس نوشته، متن،گرافيك و اينفوگرافي، ويدئو و نماهنگ: در قالبهاي

  .جشنواره شركت كنند ميتوانند در اين

  غناي محتوايي - 3ديدگاه بازديدكنندگان -3ندگان نميزان بازديدك - 2كيفيت فني  - 1:معيار هاي ارزيابي 

  :مقررات شركت درجشنواره

هاي اجتماعي و ها وصفحات شخصي مرتبط با شركت كننده، در يكي از شبكهها ،كانالآثار ارسالي بايد عالوه بر انتشار در گروه

منتشر  رئوف_امام#   و  ـ رضاامام # هشتگ و با روبيكا، چارخونه، آپارات، آخرين خبر، تماشا، نماشا و پروفايلهاي اپليكيشن

  .شده باشد
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  :جوايزجشنواره

  : اينفوگرافيك و عكس نوشته،متن ،گرافيك

  ميليون ريال وجه نقد 15لوح تقدير و+تنديس جشنواره: مقام اول

  ميليون ريال وجه نقد 12+لوح تقدير :مقام دوم 

  ميليون ريال وجه نقد8+لوح تقدير  :مقام سوم

  :موشن گرافيك و) انيميشن( ،پويانمايي)كليپ(نماهنگ و ويدئو

  ميليون ريال وجه نقد35لوح تقدير و+شنواره تنديس ج:مقام اول

  ميليون ريال وجه نقد 25+لوح تقدير:مقام دوم

  ميليون ريال وجه نقد15+لوح تقدير :مقام سوم

  :جايزه ويژه هيات داوران به بهترين اثر برگزيده جشنواره 

  *ميليون ريال وجه نقد 50لوح تقدير و+ تنديس جشنواره *

  :ربه جشنوارهنحوه ثبت نام و ارسال آثا

عالقمندان بايد آثاري را كه در گروهها يا كانالها و يا صفحات مرتبط با خويش منتشر كرده اند را از طريق مراجعه به هر يك از * 

ـ امام # هشتگ و با انتخابروبيكا، چارخونه، آپارات، آخرين خبر، تماشا، نماشا و پروفايلهاي هاي اجتماعي و اپليكيشنشبكه

 .منتشر نمايند رئوف_امام#  و   رضا

  . انجام مي شود ghazvin.shamstoos.irثبت نام از طريق تارنماي شمس توس به نشاني * 

هاي ياد شده انتشار آثار در اينستاگرام نيز مورد توجه و داراي با توجه به اينكه عالوه بر انتشار در شبكه هاي اجتماعي و اپليكيشن* 

هاي ياد شده و ثبت نام در سايت جشنواره ها و اپليكيشنشركت كنندگان پس از انتشار اثر در يكي از شبكهامتياز است، الزم است تا 

  . چنانچه آثار خود را در اينستاگرام منتشر كرده اند، لينك صفحه اينستاگرام خود را نيز در سايت جشنواره ثبت نمايند

  . ي باشدم 1/11/1398  ت ثبت نام و ارسال آثار تا تاريخمهل* 

  ).س(همزمان با والدت حضرت فاطمه زهرا(26/11/1398زمان مراسم اختتاميه*

 :تماس با دبيرخانه

ه نرساجشنواره  هفتميندبيرخانه  -اداره كل فرهنگ و ارشاد اسالمي استان قزوين -چهارراه غياث آباد -بلوار آزادگان -قزوين: آدرس

        02833370197-02833691412-02833691404: تلفن.هاي ديجيتال رضوي 
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