بسمه تعالی
یا لیتنا کنّا معکم فنفوز فوزاً عظیماً
آیین نامه اولین سوگواره رسانه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی
"رحمت واسعه"
شرایط عمومی

 کلیه دانشجویان ،اساتید و کارکنان دانشگاه جامع علمی کاربردی می توانند در این مسابقه شرکت نمایند. شرکت کنندگان میتوانند در کلیه بخشهای مسابقه ،آثار خود را از طریق کانال تلگرام ارسال نمایند. دبیرخانه حق چاپ و استفاده از آثار ارسالی به جشنواره را با ذکر نام صاحب اثر دارا میباشد. اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش بینی نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن وتغییر در بعضی از مقررات با دبیر جشنواره است.
 به آثاری که خارج از موضوعات مطرح شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد. برگزار کننده حق استفاده از آثار ارسالی را برای مصارف کامال فرهنگی خواهد داشت. کلیه آثار باید در صورت امکان با باالترین کیفیت ممکن تولید شود .برگزیدگان جشنواره ملزم هستند طیفراخوانی آثار با کیفیت اصلی را برای دبیرخانه ارسال نمایند.
الزم به ذکر است هر اثر ارسالی باید دارای مشخصات زیر باشد:
 -نام و نام خانوادگی

 شماره دانشجویی در صورت دانشجو بودن،کد مدرسی در صورت استاد بودن ،کد پرسنلی در صورتکارمند بودن

 -نام مرکز دانشگاهی

 شماره تلفن همراه و ثابتتوجه :در صورت نقص در ارسال اطالعات مذکور ،اثر ارسالی از لیست داوری حذف خواهد شد.

موضوع سوگواره

کلیه آثار می بایست با رویکرد اربعین و پیاده روی اربعین تهیه و ارسال شود.

* بخش ادبی
 متون ،برگرفته از کتاب و  ...نباشد. تاکنون در فضای مجازی منتشر نشده باشد.شعر

 محدودیتی در قالب های شعری برای ارسال به جشنواره وجود ندارد. شرکتکنندگان در بخش شعر میتوانند حداکثر  3اثر به دبیرخانه ارسال نمایند.متن ادبی

 متن ادبی شامل دلنوشته و خاطره نیز می باشد. هر نویسنده میتواند حداکثر سه متن ادبی برای شرکت در جشنواره ارسال کند. متن ادبی ارسالی باید بین  60الی  100کلمه باشد .به سایر آثار ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.داستان کوتاه

 هر نویسنده میتواند حداکثر سه داستان خود را برای شرکت در جشنواره ارسال کند. داستان ارسالی باید بین  500الی  700کلمه باشد .به سایر آثار ارسالی ترتیب اثر داده نخواهد شد.عکس نوشت

 در بخش عکسنوشت ،شرکت کنندگان میتوانند حداکثر برای  3عکس متن روایی خود را که حداکثر  30کلمهباشد ،به نگارش درآورند.
 -الزم است عکس نوشته در زیر عکس مربوطه ارسال شود.

*بخش صوتی و تصویری
تذکر مهم :فایلهای معیوب و با کیفیت پایین به هیچ عنوان در مرحله انتخاب آثار شرکت داده نخواهند شد.
کلیه بخش ها در دوقسمت دوربین موبایلی و دوربین حرفه ای برگزار خواهد شد.

عکس

 عکس ها از اینترنت گرفته نشده باشد. هر عکاس می تواند حداکثر  3فریم عکس برای جشنواره ارسال نماید. ویرایش عکس مجاز بوده ،اما نباید به مرزهای گرافیک ،تصویرسازی ،و حذف بعد و پرسپکتیو نماها بیانجامد.الزم به ذکر است تراز نور و کنتراست ،تنظیم و کنترل رنگ ،کراپ ،پاسپارتو ،اعمال یا کاهش گرین و تقویت
شارپنس و کالریتی آزاد است.
پوستر و اینفوگرافی

 -آثار گرافیکی باید به صورت عمودی تولید شود.

 ابعاد هر اثر باید  50× 70سانتی متر و با رزولوشن  dpi300باشد.-

حداکثر تعداد آثار ارسالی برای هر شرکت کننده  3اثر می باشد.

الزم به ذکر است که در صورت راهیابی اثر به دور نهائی داوری  ،ارسال اصل اثر به دبیرخانه جشنواره بر روی

 CDو با فرمت  CMYK tifالزامی می باشد.
پادکَست و رادیو اینترنتی

 فایل های صوتی تولید شده حداکثر نباید بیشتر از  7دقیقه باشد. چنانچه کار به صورت گروهی ساخته شده باشد ،تهیه کننده پادکست به عنوان صاحب اثر شناخته میگردد. همچنین چنانچه کار به صورت گروهی ساخته شده باشد ،امکان شرکت در جشنواره با عنوان گروه یا تشکلدانشجویی نیز مجاز میباشد.
 محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد.کلیپ

 کلیپ های تولید شده نباید بیشتر از  5دقیقه باشد. همچنین چنانچه کار به صورت گروهی ساخته شده باشد ،امکان شرکت در جشنواره با عنوان گروه یا تشکلدانشجویی نیز مجاز میباشد .در غیر این صورت فرستنده اثر به عنوان صاحب اثر تلقی میگردد.
 -حداکثر آثار ارسالی  3فیلم می باشد.

موشن گرافی

 حداکثر آثار ارسالی  3فیلم می باشد. فیلم های کوتاه ارسالی نباید از  3دقیقه بیشتر باشد.فیلم کوتاه

 فیلم های کوتاه ارسالی نباید از 10دقیقه بیشتر باشد. حداکثر آثار ارسالی  3فیلم می باشد. امکان شرکت در جشنواره با عنوان گروه یا تشکل دانشجویی نیز امکان پذیر میباشد.مستند

 مدت زمان فیلمهای مستند ارسالی به جشنواره نباید از  15دقیقه بیشتر باشد. محدودیتی برای تعداد آثار ارسالی وجود ندارد. -امکان شرکت در جشنواره با عنوان گروه یا تشکل دانشجویی نیز امکان پذیر میباشد.

جوایز مسابقه:

کمک هزینه سفر به عتبات عالیات
کمک هزینه سفر مشهد مقدس
تبلت
هدایای نقدی
و...
مهلت ارسال آثار

شرکت کنندگان می توانند آثار خود را تا تاریخ 29آبان ماه  1396به دبیرخانه سوگواره ارسال نمایند.
نحوه ارسال آثار

کلیه آثار با هشتگ نام سوگواره و هشتگ نوع مسابقه به ادمین های کانال ارسال شود.
به طور مثال:
#رحمت-واسعه-عکس

ویا
#رحمت-واسعه-متن-ادبی
ویا
#رحمت-واسعه-فیلم-کوتاه
کانال دبیرخانه مرکزی سوگواره

@jameplus

