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 و فنی ییدستورالعمل اجرا

 یشهید آوین یهنر و یفرهنگ ،یجشنواره قرآن اولین 
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 تهیه و تدوین:

 دانشگاه هنرامور دانشجویان شاهد و ایثارگر  اداره

 دبیرخانه جشنواره شهید آوینی
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 «ِصْبَغَة اللَِّه  َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اللَِّه ِصْبَغًة  َوََنُْن َلُه َعاِبُدونَ »
 . میکنیبه( خدا؟ و ما او را پرستش م مانیبهتر از رنگ )ا ی( و چه رنگدهیبخش دیتوح رتیو س مانیرنگ خداست )که به ما رنگ ا

 (138آیه  -)سوره مبارکه بقره                                                                                                                       

 

 

 

 

 مقدمه 

 ،دانشجون از فعاال یو قدرشناس دیسراسر کشور، تجدهای دانشگاه دینیو  قرآنی یدرست و کامل از فضا یریبه منظور ارائه تصو 

وسعه با هدف ت نیهمچن ه؛دانشگا فضای معنویتر در  یآن به مشارکت جد انیدانشگاه بیو ترغ آنانآثار برجسته خلق شده  یمعرف

با شعار  «سراسر کشور یهادانشگاه یهنر و یفرهنگ ،یجشنواره قرآن نیاول»کشور، یدر نماد آموزش عال اندیشه دینی یفیو ک یکم

 مورد قبول قرآنی و اسالم ناب محمد ۀدهند قلیکه ص یهنر»و  «هنر، شیدایی حقیقت است ؛منش سید شهیدان اهل قلم جیترو»

.شودیبرگزار م مرحله دانشگاهی و کشوری در دو با مراحل و ضوابط اجرایی عمومی و اختصاصی« است
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 ضوابط عمومی و حائز اهمیت

 یقاضات شده در بخش مشخصات جشنواره صورت خواهد پذیرفت. نام در جشنواره صرفاً از طریق سامانه مربوطه به نشانی اعالمثبت .1

 است. ریامکان پذ سامانه جشنواره قیفقط از طرآثار  و صوت  ریشرکت و ارسال تصو

برگزاری  نامه نسبت به تشکیل ستادهای مختلف دانشگاه، پس از ابالغ این آیینشود به منظور استفاده از ظرفیت بخشتوصیه می .2

، دبیر ع()حضور معاون محترم فرهنگی و دانشجویی، مدیر محترم فرهنگی و رئیس یا کارشناس محترم اداره قرآن و عترتجشنواره با 

 ها و هیئات مذهبی، بسیج و ... اقدام شود.، و دبیران محترم کانون)ع(های قرآن و عترتمحترم کانون

 ثارگریدفاتر امور شاهد و ابر عهده  یبعد هاییرگییجشنواره در زمان مقرر و پ رخانهیبه دب انیو آثار دانشجو لیارسال فا تیمسئول .3

معرفی مسئول دبیرخانه جشنواره در دانشگاه به دبیرخانه مرکزی جشنواره  تعیین و ،دفاتر ضمن معرفی از این روی .باشدیم هادانشگاه

 باشد.و دبیرخانه دانشگاه میزبان، الزامی می

 به دبیرخانه مرکزی اعالم خواهد شد، دانشگاه مربوطه دانشگاهی خانه، اسامی از طریق دبیر(یکشورنهایی )برای شرکت در مرحله  .4

  تاس یمسابقات الزام یمربوطه به ستاد برگزار یواحد دانشگاه مرکز یا یاز سو واجدین شرایط نامه یمعرف هیاراهمچنین. 

اند، مجاز به شرکت در همان رشته در مرحله کشوری حائز رتبه اول شده ، در هر رشتههاجشنوارهها و دانشجویانی که در سایر دوره .5

 نیستند.

ه های مشابه پیشین حائز رتبه اول در مرحلها و جشنوارههایی که فاقد مرحله کشوری هستند، دانشجویانی که در سایر دورهدر رشته .6

 د بود.خواهنن یکسالاند، مجاز به شرکت در همان رشته به مدت ای هنری شدهمنطقه

ه اول های مشابه پیشین حائز رتبها و جشنوارهسایر دوره ای و کشوریشرکت کنندگانی که در یکی از مقاطع حفظ در مرحله منطقه .7

 تر حفظ نیستند و باید در مقطع باالتر شرکت کنند.اند مجاز به شرکت در مقطع پایینتا سوم شده

 های حفظ بخش آوایی( ممنوع است.شرکت همزمان در رشته حفظ موضوعی و حفظ ترتیبی)تمامی رشته .8

رسال دستاورد را به جشنواره ا ای تیحداکثر دو فعال ،ید و در هر حوزه رقابتشرکت کن یرقابت یهاحوزه یتواند در تمامیم دانشگاههر  .9

 کنند.

خود در  یوه بر رشته انتخابالدانشجو ع ی(از داوطلبان بخش کتب ریبه غ) ند.شرکت ک ند در دو حوزه در جشنوارهتوایهر دانشجو م .10

 .است ریرشته امکان پذ کیفقط در  نهایی)کشوری(اما صعود او به مرحله  کند شرکتتواند یم منتخببخش  دیگری از رشته کی

ا یکی ب های هنریرشتهیکی از بخش آوایی و یا  یهااز رشته گرید یکیبه صورت همزمان با  حیدر رشته تواششرکت  تبصره:

 باشد. یمانع مالب جشنواره های بخش هنریدیگر از رشته

و  شوندیاعزام م ا(مجز)و برادران خواهران ینفرات اول تا سوم مرحله مقدمات یی،شرکت در مرحله نها یبرا قرآنی یهادر رشته .11

 .ابندییراه م ییبه مرحله نها ینیبازبدر مرحله  دییها در صورت تااز رشته کینفرات اول هر 

 .شده باشد جادیا 1140آذر  23 تا 3991اول خرداد  یه زمانبازدر دانشجو انجام شده  یهاتیحاصل فعال دیآثار ارسال شده با .12

بینی شده است که کلیه آثار ارائه شده، مورد ارزیابی اثباتِ انتسابِ اثر به خالق اثر قرار گیرد؛ در این دوره از جشنواره، تمهیداتی پیش .13

اثر یا اخذ استعالم از مراجع  مراحل تولیدارسال عکس و فیلم از این ارزیابی از طریق اجرای زنده اثر یا برگزاری آزمون عملی یا 
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های هنری همزمان با تولید اثر نسبت به اخذ عکس صالح و غیره خواهد بود؛ بنابراین الزم است شرکت کنندگان در کلیه رشتهذی

هت ارائه ی کافی جطور مشخص قابل شناسایی باشند اقدام نمایند و آمادگو فیلم از مراحل تولید اثر که طی آن اثر و صاحب اثر به

 مستندات الزم یا موارد ذکر شده را داشته باشند.

رگزار شده هر برنامه ب کیخود را به صورت مستند و به تفک تیشرکت در بخش عملکرد گزارش کامل فعال یبرا دیبایم دانشجوهر  .14

 مربوطه باشد. یدر حوزه رقابت هنری-یعلم یدستاوردها و هاتیاز فعال که یکند. گزارش یبارگذار درسامانه جشنواره

 اشد.ب دانشگاه مطبوع انیدانشجو یگروهفردی یا دانشگاه و حاصل کار  یو پژوهش یآموزش یهامستقل از برنامه دیها باتیفعال نیا 

رخانه در باشد.. چراکه دبی قاب ارزشمندو  فاقد شیشهبا توجه به شکستن قاب و شیشه آثار در هنگام پست و حمل، باید آثار هنری  .15

 قبال اینگونه آثار فاقد مسئولیت خواهد بود.

 ستند. ه تیاولو رشوند، د نیاطالعات تدو یو فناور یاجتماع یهاشبکه ،یمجازیفضا تیاز ظرف یریگکه با بهره ییهادهیطرح و ا .16

مایه و با درون ،ی منبعث از قرآن کریماجتماع یریپذ تیو مسئول ایثار، شهادت دینی،اخالق  ،معنوی یهادر حوزه ییهادهیطرح و ا .17

 هستند. موضوعیت جشنواره، در و محتوایی مبتنی بر محور قرآنی

شوند، عنوان اثر برتر دستگاه دانشگاهی، شناخته میداوری به قدماتیهرگونه تغییر )اعم از کمی یا کیفی( در آثاری که در مرحله م .18

)بخش ادبی، هنری، پژوهشی و فناوری( برای داوری نهایی عیناً باید به دبیرخانه جشنواره کشوری ممنوع است و اصل آثار برتر 

 ارسال شود.

اثر است و در صورتی که تعداد آثار در هر رشته از این عدد کمتر باشد در  10حد نصاب تعداد آثار جهت داوری در هر رشته حداقل  .19

  آن رشته داوری صورت نخواهد پذیرفت.

 یهدر هم رفتهیذآثار پ ه،یاول ینیجشنواره را خواهند داشت. پس از بازب تیدر سا ینترنتیاکران ا تیبه جشنواره قابل یآثار ارسال یتمام .20

 .رندیقرار گ ]با ذکر نام دانشجو[ رخانهیدب یاو رسانه یغاتیتبل ۀمورد هرگونه استفاد توانندیها مبخش

 تیفیبا ک اثرعکس  و دانشجو پرتره ، عکسیا توضیحات اثر چکیدهبه همراه  آثار ارسالفرم ثبت مقدماتی مشخصات دانشجو و  .21

   ارسال شود. رخانهیلوح فشرده به دب یو بر رو یدر سامانه جشنواره بارگذار چاپ در کتاب جشنواره یمناسب برا

o ارسال شود.کلمه( در سامانه جشنواره  300حداکثر و  60حداقل )توضیحات اثر یا  دهیچک یمتن لیفا 

 یکاف یع رسانالاط وقرار داده  کنندگان شرکت دیمسابقات در معرض د یداور نامهنییات در تمام مراحل، آقبل از انجام مسابق .22

 خواهد شد.انجام 
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 های جشنوارهها و رشتهمنابع آزمون هر یک از بخش

 بخش قرآنی 
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 مرحله کشوری رشته ردیف
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 148. سوره بقره آیات 3.     56الی  51سوره قصص . 2.     24الی  19رعد آیات سوره . 1 قرعه های قرائت 1
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. 6         34الی  31. سوره اعراف آیات 5.      5الی  1. سوره حجرات آیات 4     .150الی 
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 68الی  65سوره غافر آیات   11الی  7سوره احزاب آیات   19الی  15سوره اسراء آیات 
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 51تا  45 اتی: آ86ص. 3     81تا  78 اتی: آ60ص. 2.     76تا  71 اتی: آ59ص .1  : لیترت یقرعه ها 2



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 8تا  4 اتی: آ546. ص6   120تا  118 اتی: آ206ص .5    116تا  112 اتی: آ205ص. 4
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 108تا  105 اتی: آ125ص. 8       30تا  23 اتی: آ343ص. 7
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 داوری قرار می گیرد.دوم مورد « حی علی الصاله»فایل صوتی تا  اذان 3
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 بخش معارفی 
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 مرحله کشوری رشته ردیف
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 نترنتیدانلود از ا تیقابل (کتابکل) واجب فراموش شده احکام 1
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 نترنتیدانلود از ا تیقابل کتاب()کلاخالق و تربیت   اخالق 2
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 نترنتیدانلود از ا تیقابل طرح کلی اندیشه های اسالمی اعتقادات 3
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 بخش هنری 
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 مرحله کشوری رشته ردیف
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 (زمر)  «أُوْلُواْ الْأَلْبَابِ تَذَکََّرُیَإِنََّمَا  عْلَمُونَیَلَا  نَیوَالََّذِ عْلَمُونَیَ نَیالََّذِ سْتَوِىیَقُلْ هَلْ »  (نسخ-)نستعلیقخوشنویسی 1
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  ارسال آثار یاختصاص طیشرا

 
 قرآنیبخش  ارسال آثار یاختصاص طیشرا

ورت به صتواند عالوه بر حضوری میح یو تواش یهمخوان ،ل، اذانیق، ترتیقرائت تحق یهامسابقات در رشته یه دانشگاهلدر مرح -1

آثار خود را  ییبخش آوا جدولم شده در الاز شرکت کنندگان مطابق منابع اع کیزم است هر الو  شودبرگزار  هم یرحضوریغ

در سامانه توسط دبیرخانه دانشگاهی  تیمگابا 40و حجم حداکثر  MP3رمت فبا  ینسخه صوت کیمربوطه را در  لیاف ط وبض

ر د یه دانشگاهلنفرات اول مرح یصوت لیاف یه دانشگاهلمرح یزم است پس از برگزارال. همچندن ندینما یبارگذارجشنواره 

 یدر سامانه بارگذار کشوریه لدر مرح یابیمجدداً جهت ارز دیم شده و بر اساس منابع جدالاع حجمرمت و فمذکور با  یهارشته

برگزار  یحفظ اعم از حضور یهامسابقات در رشته یست و انتخاب روش برگزاریآثار ن یبارگذاراز به یحفظ ن یهاشود؛ امّا در رشته

ه لرحره در میمانند ادوب کانکت و غ یارتباط مجاز یهااستفاده از برنامه ایبا حفاظ  یریتماس تصو یبرقرار یانمودن مسابقات 

 ت.جشنواره اس یرخانه ستاد مرکزیار دبیبه اخت کشوریه لشنواره و در مرحج یدانشگاه ستادرخانه یار دبیبه اخت یدانشگاه

از ین یصوت لیافشود و ارسال  یبارگذار دیبا تیمگابا 40و حجم  MP4رمت فبا  یریتصو لیافح یو تواش یدر رشته همخوان تبصره: 

 ست.ین

فرات اول ن کشوریه لمربوط به مرح اتیم شده، آالاع مطابق منابع های دانشگاهیدبیرخانهزم است الل یق و ترتیتحق یهادر رشته -2

 طتوس دیاثر جد دیتولبه  یرورتض ،اذان یهاامّا در رشته ند؛ینما یدر سامانه بارگذار را مربوطه لیافو  طبضرا  یه دانشگاهلمرحاز 

ه در سامان تواندیم لیقب]ارائه شده[ همان اثر  که حیو تواش یهمخوانی همجنین رشتهست و ین یه دانشگاهلنفرات اول مرح

 یه دانشگاهلنفرات اول مرح دییزم است تأالاً فز صریحفظ ن یهااست. در رشته مانعالب یزن دیاثر جد یشود و البته بارگذار یبارگذار

 ست.ین یه دانشگاهلمسابقات حفظ در مرح یم برگزارفیل یبه بارگذار یازیو ن ردیپذدر سامانه جشنواره صورت 

 هاهگارات اول دانشنف تقرائ تاًینهاشود و  یریو تصو یصوت طمطلوب ضب یتفیکننده با ک تشرک انیقار یهاتقرائ یاممت تزم اسال -3

واره ارسال جشنکشوری رخانه یبه دب یا فلش وح فشردهل در قالبعالوه بر بارگزاری در سامانه جشنواره، صورت کسب حد نصاب  در

 ینفر از افراد 14دهد و حداکثر یمجدد قرار م یو داور یها را مورد بررستقرائ  یرحضوریبصورت غرخانه جشنواره ابتدا یشود. دب

 .دیامنیدعوت م یکشور (نالیف) ییحضور در مرحله نها تجه در هر گروه ندیامرا کسب نالزم از یامت هک

 جادیانت از آثار و ممانعت از ایدر آن، به منظور ص یت احتمالالو امکان بروز خطا و اشکا بودن سامانه جشنواره دیجدبا توجه به  -4

رخانه یدب طآثار توس مجموع لیافنسخه از  کی یه دانشگاهلآثار نفرات اول مرح عالوه بر فایل زم استال ها،یداور ندیرآفل در الاخ

 .شود لیتحوو ارسال جشنواره  یرخانه ستاد دانشگاهیبه دب یدانشگاه هلمرح

به ستاد  ارسال ایدر سامانه اری ر شرکت کنندگان را قبل از بارگذها آثاجشنواره در دانشگاه یهارخانهین محترم دبالزم است مسئوال -5

ت یوعضمو اقدفکه  یاست آثار یهیبد ند؛ینما یبررس لیافمت الت و سیفیرمت و حجم اثر، صحت محتوا، کف تیرعا نظراز  یمرکز

ب اثر شد و صاح خواهندشرکت داده ن یداور ندیرآفه نشده باشند در ین شده تهییرمت و حجم تعف اساسبر  ایمخدوش باشند  ای

 در قبال آن نخواهد داشت. یتیمسئول جشنوارهکشوری  رخانهیحذف خواهد شد و دب
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ورت ص مسابقات حضوری و تمامی ضبط آثار توسط دبیرخانه دانشگاهی بایستمی، یطدر شرا یسازکسانیعدالت و  یبه منظور اجرا -6

ع فنه ریکه در زم ییزارهاافنرماز  دین نبایو همچن ندیاستفاده نما یستم صوتیاز س دیآثار نبا طبضشرکت کنندگان در  پذیرد زیرا

مزبور در  یارهازفا نرم ای یستم صوتیاست در صورت استفاده از س یهیبد ند؛یصوت کاربرد دارند استفاده نما تیتقو ایت الاشکا

 جشنوارهکشوری  رخانهیشرکت داده نخواهد شد و صاحب اثر حذف خواهد شد و دب یداور ندیرآفآثار، اثر ارسال شده در  طبض

  در قبال آن نخواهد داشت. یتیمسئول

در رشته  الًمث)م شده نباشد الوع اعضمو با طح مرتبیو تواش یهمخوان ،لیق و ترتیتحق یهاچنانچه آثار شرکت کنندگان در رشته -7

شرکت  یداور ندیرآفدر  شده اثر ارسال (اجرا شده باشد یگریوع دضح مویدر رشته تواش ایوت شده باشد الت یگریقرائت قطعه د

 آن ندارد. در قبال یتیجشنواره مسئولکشوری رخانه یداده نخواهد شد و صاحب اثر حذف خواهد شد و دب

راد فاز ایبودن امت کینال باشد؛ لکن در صورت نزدفیاقد ف کشوریو  یاز مراحل دانشگاه کیاست که مسابقات در هر  نیاصل بر ا -8

نفر اول  5ن ینال بفی یذکر امکان برگزارالوقف یطشرا یدارا یهارخانه جشنواره در رشتهیدب دییمحترم داوران و تأ ئتیهبرتر با نظر 

 خواهد داشت.وجود 

 نامهنییها آهرشت ریسا یاوقاف خواهد بود و برا نامهنییآ نیح آخریو تواش یهمخوان ،حفظ و قرائت، اذان یهادر رشته یک داورالم -9

 ت.فک قرار خواهد گرالم گی و هنری شهید آوینیفرهن ،یرخانه جشنواره قرآنیدب یداور

؛ نخواهد داشت یه دانشگاهلو مرح شد برگزار خواهد یبه صورت کشوره لمرح کی ، مسابقات درحیو تواش یهمخواندر رشته  -10

 یبرا یشتریکه مدت زمان ب یبخش همخوان یبرا اتین آییح و تعیبخش تواش یوع براضبودن مو مشخصن با توجه به یهمچن

 بود. رشته خواهد نیرخانه جشنواره در ایارسال آن به دب ای سامانهرصت ثبت اثر در فاز است، ید اثر نیتول

ر اصول حاکم ب تیمسابقات، با رعا یو ستاد برگزار یفن تهیکم یریگمیتصم نامه،نییآ نینشده در ا ینیبشیدرباره مطالب پ -11

 ذ است.فنامه، نانییآ

 یهمخوانو  حیاز تواش ریغ)مسابقات  یهاو رشته هاتیکنندگان در تمام مراحل، جنس برنامه شرکت یقطعات اجرا نییعت *

 .ردیگیقرعه انجام م دیبه ق (و اذان کریم قرآن
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 و فناوری بخش هنری ارسال آثار یاختصاص طیشرا
 

 :د گرفتنقرار خواه یابیمورد ارزیر ز های هنریی منتخب در رشتههاگروه از یرقابت یهاحوزه آثار

ید نرم افزار )تول فناوری:و بخش  ()فیلم کوتاه هنرهای نمایشی:(، ی، عکسپوستر، نقاش ،یسیخوشنو) هنرهای تجسمی:

 و اپلیکیشن(.

برای  وریبه دبیرخانه کش افزار و برنامه(یا )نرم  آثا ریارسال تصو فقط اولیه و ثبت نام در مرحله دانشگاهی باشرکت  یتقاضا •

 است. ریامکان پذ سامانه جشنواره قیاز طردبیرخانه دانشگاهی و  توسط که افی استداوری مرحله نخست ک

 100حداکثر  دینوشتار با نیو اثر خود ارسال کنند. ا دهیا نییو تب حیتشر یرا برا یمتن نوشتار کیها، لیهمراه فا انیمتقاض •

اندارد و با کیفیت است اثرارائه اصل ی کشور مرحله بهآثار  یابیو راه در مرحله دانشگاهی هیاول یپس از انجام داور کلمه باشد.

 است. یالزام ییمرحله نهاقابل نشر در 

دانشکده ام ن یا سیو نام پردیی شماره دانشجو ،یلیصاحب اثر، رشته تحص یارائه شناسنامه اثر شامل نام اثر، نام و نام خانوادگ •

 نامه()فرم شناسه آثار در انتهای بخش کلیات آیین است. یالزام

 

 کشوریی انتخابی مرحلهیک دارای  و فناوری های هنریتهشکلیه ر (:ملیکشوری)گان به مرحله دبرگزیمقدماتی معرفی 

ماه  وم آذربیست و ستا  هادانشگاهدبیرخانه توسط جهت انتخاب اولیه کشوری بایست ه دانشگاهی میدو آثار برگزی . اسامیدنشبامی

آثار  .دنوشارسال  وم الی اعکشوربه دبیرخانه از طریق نامه  و http://avinifestival.irاز طریق سامانه جشنواره  1401سال 

 شوند.منتخب بعد از کسب امتیاز الزم اعالم شده و برای شرکت و حضور در بخش نهایی اصل آثار ارسال می

 

  

http://avinifestival.ir/
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 خوشنویسی رشته یو اجرائ یضوابط فن
 

، از دشنرو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم با ین؛ از اشده باشدم المبتنی بر محور موضوعات اع دمایه و محتوای آثار بایدرون -1

 .شد ندجشنواره حذف خواه یهگردون

 .شد دها حذف خواهود، اثر از رقابتشاصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  دم تأییدچنانچه ع -2

 ود.ش و بارگزاری ثبت سامانه جشنوارهگان هر دستگاه در دبرگزیو آثار عات الزم است اطاله، شد ینبندی تعیمطابق زمان -3

 .دبه دبیرخانه جشنواره ارسال نمای بارگزاری و سامانه دررا  یک اثرفقط  دانشجوهر  -4

یرخانه ه و همراه اصل اثر به دبداق گردیصتکمیل و بر روی اثر ال (انتهای دستورالعمل)بایست طبق فرم پیوست ناسنامه اثر میش -5

 ود.شجشنواره ارسال 

 شد.ه باشدای حائز رتبه تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره دارسالی نبایاثر  -6

 .شدکسل بایپ 2450کوچک حداقل  فایلدر تواند می ازه اثردانبرای شرکت در مرحله نخست داوری،  -7

 .شددارای قاب با سانتی متر و 70* 50اکثر دو ح A3اقل داثر، ح اصل ازهدان ی،داور هاییدر مرحله نبرای شرکت  -8

 .شدپاسپارتو با به با احتساشدم الدر ابعاد اع دبای دهستن بآثاری که دارای قا -9

 گرفت. دواهخه امتیازی تعلق نشدبه آثار کپی  -10

سانتی متر  70* 50سانتیمتر برای اثر  8الی  6و  A3سانتیمتر برای اثر 6الی  4در صورت وجود پاسپارتو، طول و عرض آن  -11

 .شدبا

 یحقوق یامدهایبه پ ییاز آن و پاسخگو یت ناشی. هرگونه مسئولشودیمالک شناخته م اثر یارسال کنندهاز نظر برگزار کننده،  -12

 اثر خواهد بود. یبا ارسال کننده آناز  یناش

 .شد دعودت خواهها و دانشگاهها دستگاه نمایندهاصل آثار در پایان جشنواره به  -13

 است: ریزول درح جشگان به دکننرکتشه توسط شداقل امتیاز کسب د، ح(ملیکشوری)برای کسب رتبه در مرحله  -14

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر 
 

 یسیخوشنوجدول امتیازات 

 امتیاز های داوریشاخص ردیف
 13 (رعایت کرسی، خط کشی، خلوت وجلوت)ی دترکیب بن 1

 13 (ریصبد ازنظردی)ی مناسب دکادربن 2

 13 صاحب اثر (اجرا) رت دستقد 3

 13 رنگ مرکب با توجه به موضوع باخانت 4

 12 ناسیشاز نظر زیبا (زمشده کاغذ)کاغذ مناسب  باخانت 5

 12 تلفخهای مازه قلم و استفاده بجا از دانگدان باخانت 6

 12 رعایت تناسب هم خوانی حروف و کلمات 7

 12 ته و زمشدهشدر برخورد با نو قیتالخ 8

 100 جمع امتیاز

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 نقاشی رشته یو اجرائ یضوابط فن
 

ز ، اشدرو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم با ین؛ از اشده باشدم المبتنی بر محور موضوعات اع دمایه و محتوای آثار بایدرون .1

 .شد خواهندجشنواره حذف  یهگردون

 .شد دها حذف خواهود، اثر از رقابتشاصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  دم تأییدچنانچه ع .2

 .شدناسنامه باشو دارای  شده باشد ددر یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولی داثر ارسالی بای .3

 .دبه دبیرخانه جشنواره ارسال نمای  بارگزاری و سامانه دررا  یک اثرفقط  دانشجوهر  .4

برای ر ه و همراه اصل اثداق گردیصتکمیل و بر روی اثر ال (دستورالعملبخش انتهای )بایست طبق فرم پیوستناسنامه اثر میش .5

 ود.شبه دبیرخانه جشنواره ارسال داوری نهایی 

و ... از دور مسابقات حذف  یکفیه آثار گرالآثار از جم ریت و سافگر خواهندقرار  یمورد بررس یبخش نقاش کیدر  یآثار نقاش .6

 شد. خواهند

 .شده باشدای حائز رتبه تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره داثر ارسالی نبای .7

 .شدکسل بایپ 2450کوچک حداقل  فایلدر تواند می ازه اثردانبرای شرکت در مرحله نخست داوری،  .8

 .شدسانتی متر با 70* 50اکثر دو ح A3اقل داثر، ح اصل ازهدان ی،داور هاییدر مرحله نبرای شرکت  .9

 نوع تکنیک آزاد است. .10

 گیرد.ه امتیازی تعلق نمیشدبه آثار کپی  .11

 یامدهایه پب ییاز آن و پاسخگو یت ناشی. هرگونه مسئولشودیمالک اثر شناخته م نقاشی یاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده .12

 اثر خواهد بود. یبا ارسال کننده آناز  یناش یحقوق

 .شددر رایانه تغییر کرده با باشبوسیله فتو دو نبای شددستی با دبای یشنقا .13

 .شد دعودت خواه هاو دانشگاه هادستگاه نمایندهاصل آثار در پایان جشنواره به  .14

 است: ریزول درح جشگان به دکننرکتشه توسط شداقل امتیاز کسب دبرای کسب رتبه در مرحله سراسری، ح .15

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

 جدول امتیازات نقاشی

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف
 10 اطبخم بری جهت جذصایجاد جذابیّت ب 1

 20 (ی ، رنگ و ...دترکیب بن)ری صبر عناصر ب دتسلط هنرمن 2

 20 یام/ نزدیکی به معانی و مفاهیم پ(سوره موردنظرتاثیر آیه یا )ی بیان جانمایه موضوع در اثر نحوه 3

 10 ناختی اثرشساختار زیبایی  4

 10 قیّت در موضوع و ارایه اثرالاع و خداب 5

 10 استفاده از تکنیک مناسب در سبک اجرا و بیان موضوع 6

 10 رعایت ریتم 7

 10 اجرا و هماهنگی بشد عناصر و ارائه کامل کار 8

 100 جمع امتیاز 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 عکاسی رشته یو اجرائ یضوابط فن
 

ز ، اشدرو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم با ین؛ از اشده باشدم المبتنی بر محور موضوعات اع دمایه و محتوای آثار بایدرون .1

 .شد خواهندجشنواره حذف  یهگردون

 .شد دها حذف خواهاز رقابتود، اثر شاصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  دم تأییدچنانچه ع .2

 .شدناسنامه باشو دارای  شده باشد ددر یکسال اخیر و در زمان دانشجویی صاحب اثر تولی داثر ارسالی بای .3

 .دبه دبیرخانه جشنواره ارسال نمای بارگزاری و سامانه دررا  اثر 5تا  و یا حداکثر تک عکس 3فقط  توانددانشجو میهر  .4

درج  جشنواره ثبت نام و طبق دستور کار تیدر سا دیارسال آثار با یاست و برا ریپذجشنواره امکان تیسا قیآثار تنها از طر تفایدر .5

 عمل گردد. تیساشده در 

 ود.شبه دبیرخانه جشنواره ارسال برای داوری نهایی اگانه تایپ و همراه اثر دای جدر صفحه دبایمشخصات کامل صاحب اثر  .6

مورد استفاده در ]فن و تکنیک[  نیو مدل دورب یعنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس بردار یدارا دیها باعکس .7

 سامانه جشنواره ثبت شود. قیاز طر یهنگام بارگذار

 .شده باشدای حائز رتبه تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره داثر ارسالی نبای .8

  .شدکسل بایپ 2450ع کوچک حداقل ضل ،یمتر در اندازهسانتی 15 * 10تواندمی ازه اثردانبرای شرکت در مرحله نخست داوری  .9

 .شدبا 300dpi تیفیا کین شو رزولو tifیا  jpgفرمت با  تیمگابا mb 5،/10اکثر دو ح 2اقل دح دیبا حجم فایل ره:صتب

 باشد. کسلیمگاپ 13 یا و  8 دیبا یلیموبا یها)رزولوشن( عکس حداقل وضوح .10

 .شد، آنالوگ و یا دیجیتال بادرنگی، سیاه و سفی دتوانعکس می .11

جاز است که م ییح نور و رنگ و کراپ تا آنجاالعکس در حد اص شیرای. وشددر رایانه تغییر کرده با باشبوسیله فتو دعکس نبای .12

 .معذور است HDR و پانوراما ،ژالتومونتاژ، کوف یعکسها رشیجشنواره از پذ یرخانهیوارد نکند. دب یابه اصالت عکس خدشه

 باشند. یریتصو یهر نشانه ایواترمارک، لوگو  خ،یه، تاریعکاس، پاسپارتو، حاش یامضا یدارا دینبا ،یارسال یهاعکس .13

با  یاصل لیدر صورت عدم ارائه فاو  مناسب نباشد شگاهیچاپ در کتاب و نماداوری نهایی و  یبرا یآثار ارسال تیفیک ی کهدرصورت .14

 عکس از جشنواره حذف خواهد شد. ،باالتر تیفیک

 یامدهایبه پ ییاز آن و پاسخگو یت ناشی. هرگونه مسئولشودیعکس مالک اثر شناخته م یاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده .15

 اثر خواهد بود. یبا ارسال کننده آناز  یناش یحقوق

با  را شنوارهمربوط به ج یغاتلیکتاب، بروشور، انتشارات و موارد تب چاپ در یشده برا تهفریپذ یهابرگزارکننده حق استفاده از عکس .16

 .داردیخود محفوظ م یبرا عکاسذکر نام 

 

 یر است:زکنندگان به شرح جدول ه توسط شرکتدبرای کسب رتبه در مرحله سراسری، حداقل امتیاز کسب ش .17

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 جدول امتیازات عکاسی

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف
 20 کیفیت مناسب و پردازش عکس 1

 20 ریصی صحیح و استفاده درست از عناصر بدترکیب بن 2

 30 قیّت و نوآوری و نگاه متفاوت در عکاسیالخ 3

 15 میالبه کارگیری عناصر فرهنگی ایرانی و اس 4

 5 رعایت اصول اوّلیه عکاسی 5

 5 مناسب از تکنیک بهره گیری 6

 5 اثر پیام 7

 100 جمع امتیاز 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 فیلم رشته یو اجرائ یضوابط فن
 

 :شودیبرگزار م ریز یهابخش در رشته نیا

 کوتاه لمیف 

 ایثانیه 100فیلم 

با توجه  رادو رشته این در یک تیم منتخب از داوران به عنوان هیئت انتخاب که وظیفه بررسی قالب و محتوای اثر  مرحله اولدر 

و در صورت تأیید، اثر وارد مرحله مسابقات کشوری در هر یک از دو رشته  هنددجشنواره برعهده داشته انجام میبه مقررات عمومی 

 دهند.پنج داور متخصص به عنوان هیئت داوران اصل آثار ارسالی را بررسی و مورد داوری قرار می سه تامرحله دوم در  رقابتی خواهد شد.

ز ، اشدرو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم با ین؛ از اشده باشدم المبتنی بر محور موضوعات اع دمایه و محتوای آثار بایدرون .1

 .شد خواهندجشنواره حذف  یهگردون

 .شد دها حذف خواهود، اثر از رقابتشاصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  دم تأییدچنانچه ع .2

 د شده باشد.یصاحب اثر تول ییدر زمان دانشجو دیه آثار بایلک .3

 .دیرخانه جشنواره ارسال نمایبه دبرا در سامانه بارگزاری و در هر رشته لم فیدو تواند یحداکثر م دانشجوهر  .4

  تیفیبا ک لمیعکس ف ،کارگردان پرتره ، عکسداستان چکیدهبه همراه  ارسال آثارفرم ثبت مقدماتی مشخصات دانشجو و 

   ارسال شود. رخانهیلوح فشرده به دب یو بر رو یدر سامانه جشنواره بارگذار چاپ در کتاب جشنواره یمناسب برا

 کلمه( در سامانه جشنواره ارسال شود. 300حداکثر و  60حداقل اثر ) ای لمیداستان ف دهیچک یمتن لیفا 

  شود. یاثر در سامانه جشنواره بارگذار و شناسه کامل لمیف 

  ود.شاگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال دای جدر صفحه دات کامل صاحب اثر بایخصمش .5

 (ت زمان فیلم به طور کامل بر روی هر فیلمدم ...و عوامل گرانینام باز ،فیلمساز نام فیلم و :انتهای دستورالعمل)ناسنامه اثر ش .6

 ود.شاثر به دبیرخانه جشنواره ارسال  اصل ه و همراهداق گردیصبر روی اثر ال وتکمیل  بایست طبق فرم پیوستمی

ش خهای پو سیستمش با دستگاه رایانه خ)قابل پ DVDه ِخی اصلی فیلم در یک نسهخزم است نساله، شد تعیینبندی مطابق زمان .7

اثر داده نخواهد  بیترت CD یبر رو نیو همچن رهیو غ datشده با فرمت  ضبط یهالمیبه ف ود.شبه دبیرخانه جشنواره ارسال ( خانگی

 شد.

 است. یمجزا الزام DVD یاثر در جشنواره شرکت کنند، ارسال هراثر بر رو کیاز  شیکه قصد دارند با ب یسازانلمیف یبرا .8

 یهدر هم رفتهیذآثار پ ه،یاول ینیجشنواره را خواهند داشت. پس از بازب تیدر سا ینترنتیاکران ا تیبه جشنواره قابل یآثار ارسال یتمام .9

 .رندیقرار گ رخانهیدب یاو رسانه یغاتیتبل ۀمورد هرگونه استفاد توانندیها مبخش

 کپشن جشنواره بالمانع است. ایاستفاده از آثار صرفاً با آرم  .10

 .شودیعودت داده نم ،رخانهیبه دب یاز آثار ارسال کی چیه .11

 .شده باشدای حائز رتبه تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره داثر ارسالی نبای .12

 گرفت.د، فقط یک جایزه تعلق خواهاشدته بشه دادکننه و تهیهده که بیش از یک کارگردان، نویسندهای برگزیبه فیلم .13

 ود.شدر آن رعایت  دبه لحاظ فنی، زمان و ... بای اردهای فیلم کوتاهداستان .14

محسوب  لمیجزء زمان ف لمیف تراژی)ت .قه استیدق 21-15حداکثر  یم کوتاه داستانفیلثانیه و  100آثار ارسالی حداکثرمدت زمان  .15

 .(شودیم

 یحقوق یامدهایبه پ ییاز آن و پاسخگو یت ناشی. هرگونه مسئولشودیمالک اثر شناخته م فیلم یاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده .16

 اثر خواهد بود. یبا ارسال کننده آناز  یناش

 مستند 
 داستانی 
 پویانمایی 



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 .گردندینداشته باشند از بخش مسابقه حذف م ]صدا و تصویر[ شیت نمایفیو ک ینف یکه استانداردها یآثار .17

 است. یالزام آثار یمجاز برا یقیاستفاده از موس .18

به   DVD یبر رو  MPEG2 ، MP4 ،MOV ،MXFیهااز فرمت یکیبا  دیبه بخش مسابقه و اکران با افتهیراه یهالمیف .19

 جشنواره ارسال شوند. ۀرخانیبه آدرس دب FullHD 1920×1080 ای HDV 1080×1440 زیسا میفر ۀدر انداز Dataصورت 

 ، معادل MXFو  MPEG2 یهایدر خروج (bitrate) تیرتیو ب 25 ای 24 دیبا هالمیف (frame rate) تیر می* فر

50mbps  و در حالتMP4  25معادلmbps  لدیباشد. ف (field order )هم  بهتر است هالمیفPROGRESSIVE .باشد 

 یر است:زکنندگان به شرح جدول ه توسط شرکتدبرای کسب رتبه در مرحله سراسری، حداقل امتیاز کسب ش .20

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

 جدول امتیازات فیلم کوتاه

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف
1 

 نامهفیلم

 7 تم و ایده 

 8 داستان 2

 5 پردازیشخصیت 3

کارگردانی و  4

 بازیگری

 15 دکوپاژ

 15 هاانتخاب بازیگران و پرداخت بازی 5

6 
 تصویر و صدا

 10 کیفیت تصاویر

 5 صدا 7

8 

 تدوین

 5 تداوم

 5 ریتم و تمپو 9

 3 رعایت اصول تدوین 10

 2 موسیقی 11

12 
 نکات برجسته

 12 انتقال پیام

 8 خالقیت ویژه 13

 100 جمع امتیاز 

 

  



 
 
 
 
 
 

 

 انقالب اسالمی، خیابان  تهران:
ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 طراحی پوستر رشته یو اجرائ یضوابط فن
 

رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا هم باشد، از  ینموضوعات اعالم شده باشد؛ از امایه و محتوای آثار باید مبتنی بر محور درون -1

 شد. خواهندجشنواره حذف  یگردونه

 ها حذف خواهد شد.شود، اثر از رقابتنچنانچه عدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز  -2

 مناسب نباشد، پوستر از جشنواره حذف خواهد شد. شگاهیچاپ در کتاب و نما یبرا یت آثار ارسالیفیکه ک یدر صورت -3

 به دبیرخانه جشنواره ارسال نماید. در سامانه بارگزاری و بایدرا فقط یک اثر  دانشجوهر  -4

 ای جداگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شود.مشخصات کامل صاحب اثر باید در صفحه -5

ه و داق گردیصتکمیل و بر روی اثر ال (انتهای دستورالعمل) بایست طبق فرم پیوستناسنامه اثر میشه، شد تعیینبندی مطابق زمان -6

 ود.شبه دبیرخانه جشنواره ارسال ( پرشدت رنگی آن) همراه اصل اثر

 تیسا یبر رو ت،یمگابا 5 لیافکسل و حداکثر حجم یپ 2450ع کوچک حداقل قط ،یدر اندازه jpgرمت فبا  یستیبا یپوستر ارسال -7

 باشد. A4حداقل  دیبا ثرشوند. ابعاد ا یبارگذارجشنواره 

 .شدکسل بایپ 2450کوچک حداقل  فایلدر تواند می ازه اثردانبرای شرکت در مرحله نخست داوری  -8

و با فرمت  ۳۰۰dpiبا رزولوشن  ی ارسالیاصل لیفاو سانتی متر  70* 50اثر،  اصل ازهدان یداور هاییدر مرحله نبرای شرکت  -9

Tife ای Jpg  شدبا. 

 ای حائز رتبه شده باشد.اثر ارسالی نباید تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره -10

آن ارائه  تیاحراز هو یاصل اثر را برا ای  psdباز  هیال لیدر صورت درخواست داوران جشنواره، شرکت کننده موظف است فا -11

 کند.

 یامدهایبه پ ییاز آن و پاسخگو یت ناشی. هرگونه مسئولشودیپوستر مالک اثر شناخته م یاز نظر برگزار کننده، ارسال کننده -12

 اثر خواهد بود. یبا ارسال کننده آناز  یناش یحقوق

ربوط به م یغاتلیچاپ در کتاب، بروشور، انتشارات و موارد تب یشده را برا تهفریپذ یبرگزارکننده حق استفاده از پوسترها -13

 .داردیخود محفوظ م یاثر برا صاحبجشنواره، با ذکر نام 

 حداقل امتیاز کسب شده توسط شرکت کنندگان به شرح جدول زیر است: ،یابرای کسب رتبه در مرحله منطقه -14

 70اقل امتیاز د: حموستبه ر 75اقل امتیاز د: حمودتبه ر 80اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

 پوسترجدول امتیازات طراحی 

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف

1 
لوگو از )ازه کلمات د/ ان(سانتی متر 50* 70)اکثر ابعاد پوستر، طبق آیشد نامهدرعایت ح

 (ها از فاصله یک متریو سایر فونت شدمتری خوانا با3فاصله
16 

 16 هابهره گیری از کنتراست مناسب/ ترکیب رنگ 2

 14 طراحی لوگو 3

 12 (های طراحی پوستراز سبک)تایپوگرافی 4

 14 فرم و تکنیک 5

 14 نوآوری و خالقیت 6

 14 استفاده از عناصر مناسب و میزان انتقال مفهوم/ پویایی و ایجاز 7

 100 جمع امتیاز 
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ابتدای روبروی پارک دانشجو، 

  4کوچه شهید باالور، پالک 
 شاهد و ایثارگرامور اداره 

 دانشگاه هنر 
 

 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 بخش فناوری یو اجرائ یضوابط فن

ش خب ینه دانشگاهی ادو آثار برگزی . اسامیدنشبامی کشوریی دانشگاهی و دارای دو مرحله و فناوری های هنریتهشکلیه ر

از طریق نامه و  http://avinifestival.irاز طریق سامانه جشنواره  1401ماه سال  بیست و سوم آذرتا  هابایست توسط دانشگاهمی

 .دنوشارسال  وم الاع یکشوربه دبیرخانه 

 نرم افزار دیرشته تول

 یهز گردونا دنشهم با رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا ین؛ ازشده باشدم المبتنی بر محور موضوعات اع دبای آثاردرونمایه و محتوای  -1

 تهفریذپ یدر صورت ،یوم انسانلو ع ی، آثار هنر ید، سبک زندگیاسات ،یمالب اسال. آثار مرتب با شهدا، انقدنشوجشنواره حذف می

ه لیاثر از آنها بهره برده شده باشد. ک ییاشاره شده و در ساخت محتوا یمالوم اسلم به قرآن و عترت و عیمستق صورتکه به  شوندیم

 اجازه شرکت در جشنواره را دارند. صورتنیدر ا ،مرتب یدیآثار تول

اگانه تایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره دای جدر صفحهو نیز در نرم افزار هم  دات کامل صاحب اثر و نام نرم افزار بایخصمش -2

 ود.شارسال 

 .دبه دبیرخانه جشنواره ارائه نمایدر سامانه جشنواره بارگزاری و  دبایرا فقط یک اثر  دانشجوهر  -3

پس از آن  DVDیا  CDافزار به انضمام فایل نصب)سورس( و راهنما در قالب اصل نرمزم است اله، شد ینبندی تعیمطابق زمان -4

 د.شوبه دبیرخانه جشنواره ارسال بر روی اثر  و الصاق (انتهای دستورالعملدر  طبق فرم پیوست) ناسنامه اثرشتکمیل 

 .شده باشدای حائز رتبه تاکنون در هیچ مسابقه یا جشنواره دآثار ارسالی نبای -5

ل در ساخت و یراد دخفهمه ا مشخصات یآثار گروهزم است در ال بر این اساس ارائه نرم افزار به صورت گروهی امکان پذیر است؛ -6

اثر در  نشده دبرگزی بود و در صورت درکت در جشنواره خواهشاما تنها یک نفر مجاز به  رخانه ارسال گردد.یتوسعه و تداوم آن به دب

 .دآم دیر بعمل خواهدجشنواره، از نفر اصلی تق

 گرفت. دواهخه امتیازی تعلق نشدبه آثار کپی  -7

 است: ریزول درح جشگان به دکنن رکتشه توسط شداقل امتیاز کسب د، حایمنطقهرتبه در مرحله  برای کسب -8

 

 70اقل امتیاز د: حموستبه ر 75اقل امتیاز د: حمودتبه ر 80اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

 است: ریزول درح جشگان به دکنن رکتشه توسط شداقل امتیاز کسب د، حکشوریبرای کسب رتبه در مرحله  -9

 

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر

 

  

http://avinifestival.ir/
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 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 جدول امتیازات فناوری

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف
 15 (م امکان دسترسی غیر مجازدنظیر اجرای وظایف، صحیح بودن نتایج، ع) عملیاتی بودن 1

2 
، ،ظاهر ی سازیشو زیبا، امکان سفار بسیستم، ظاهر جذانظیر سادگی کار با ) یدکاربر پسن

-لمیو ف صدا تیریمدا، آنه تیبه کار رفته و جذاب یهاتناسب رنگ زانیم، ش ابزارهاینگرافیک و چ
 (ویدیکنترل حجم صدا و کنترل پخش و تیقابل

15 

 15 (نظیر سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو، استفاده کاربردی ازمنابع) ؛یدکارآم 3

4 
 ماهنگی باب آسان، هصهای دیگر، ننظیر سادگی درانتقال نرم افزار به سیستم)؛قابلیت حمل

 (نرم افزار به جای دیگر نرم افزارهای مشابه نشدن ارد، امکان جایگزداستان
15 

5 
 ختنیصدا و به هم نر لمیپخش ف -ارتباط صفحات )یریت خطاهادنظیر م ؛انینقابلیت اطم

 (عدم وجود خطا هنگام استفاده از محتوا)قابلیت بازیابی، امنیت و تست نفوذ، (هافونت
10 

 10 (قابلیت ویژه) ؛نوآوریخالقیت و  6

7 
عات، صحت محتوا، غنی سازی و تنوع، استفاده و ارجاع مناسب به طالدقت ا)؛محتواساختار و 

ه( محصول و پدیدآورندپیوند به عناوین، معرفی -( )صفحه شروع، داشتن فهرست مطالبمنابع
 متن( ها ومحل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه -)پیروی از یک سبک ثابت در طول محتوا

20 

 100 جمع امتیاز 
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 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 شنیکیاپل دیتول رشته یو اجرائ یضوابط فن

 یهردوناز گ دنشهم با رو موضوعات نامرتبط اگرچه زیبا ینا؛ ازمطروحه باشدمبتنی بر محور موضوعات  دبای آثاردرونمایه و محتوای  -1

 تهفریپذ یدر صورت ،یوم انسانلو ع ی، آثار هنر ید، سبک زندگیاسات ،یمالب اسال. آثار مرتب با شهدا، انقدنشوجشنواره حذف می

 .از آنها بهره برده شده باشداثر  ییاشاره شده و در ساخت محتوا یمالوم اسلم به قرآن و عترت و عیمستق صورتکه به  شوندیم

اگانه دای جهدر صفحو نیز  درج گردد. (امثال آن ایدر قسمت درباره ما ) شنیکیدر اپل ستیبایالزاماً م شنیکینام صاحب اثر و نام اپل -2

 ود.شتایپ و همراه اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال 

سال از  2تا  متسابق ها حذف خواهد شد. واز مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت کیاصالت اثر در هر  دیی: چنانچه عدم تأتبصره

 محروم خواهد شد.ی، فرهنگی، هنری شرکت در جشنواره قرآن

 د.ایمنجشنواره ارسال  رخانهیبه دب را در سامانه بارگزاری و اثر کیاست صرفاً مجاز  دانشجوهر  -3

 هر دستگاه در سامانه جشنواره ثبت شود. دگانیعات برگزالاط نخست زم استالشده،  نییتع یمطابق زمانبند  -4

 ناسنامه اثرشمربوطه پس از تکمیل  DVD ای CDنصب و راهنما در قالب  لیبه انضمام فا (سورس)شنیکیاست اصل اپل ضروری  -5

 جشنواره ارسال شود. رخانهیدب به بر روی اثر و الصاق (انتهای دستورالعملدر  طبق فرم پیوست)

 حائز رتبه شده باشد. یاجشنواره ایمسابقه  چیتاکنون در ه دینبا یآثار ارسال -6

 دهیرگزب صورتنفر مجاز به شرکت در جشنواره خواهد بود و در  کیاست؛ اما تنها  ریامکان پذ یبه صورت گروه شنیکیارائه اپل -7

 بعمل خواهد آمد. ریتقد یشدن اثر در جشنواره، از نفر اصل

 تعلق نخواهد گرفت. یازیشده امت یبه آثار کپ -8

 است: زیرکنندگان به شرح جدول  کسب شده توسط شرکت ازیحداقل امت ،ی(ملکشوری)کسب رتبه در مرحله  یبرا -9

 75اقل امتیاز د: حموستبه ر 80اقل امتیاز د: حمودتبه ر 85اقل امتیاز دتبه اول: حر

 جدول امتیازات فناوری

 امتیاز های داوریامتیاز شاخص ردیف
 15 (م امکان دسترسی غیر مجازدنظیر اجرای وظایف، صحیح بودن نتایج، ع) عملیاتی بودن 1

2 
، ،ظاهر ی سازیشو زیبا، امکان سفار بنظیر سادگی کار با سیستم، ظاهر جذا) یدکاربر پسن

-لمیو ف صدا تیریمدا، آنه تیبه کار رفته و جذاب یهاتناسب رنگ زانیم، ش ابزارهاینگرافیک و چ
 (ویدیکنترل حجم صدا و کنترل پخش و تیقابل

15 

 15 (نظیر سرعت پاسخ به درخواست همچون جستجو، استفاده کاربردی ازمنابع) ؛یدکارآم 3

4 
 ماهنگی باب آسان، هصهای دیگر، ننظیر سادگی درانتقال نرم افزار به سیستم)؛قابلیت حمل

 (نرم افزار به جای دیگر نرم افزارهای مشابه نشدن ارد، امکان جایگزداستان
15 

5 
 ختنیصدا و به هم نر لمیپخش ف -ارتباط صفحات )یریت خطاهادنظیر م ؛انینقابلیت اطم

 (عدم وجود خطا هنگام استفاده از محتوا)، قابلیت بازیابی، امنیت و تست نفوذ(هافونت
10 

 10 (قابلیت ویژه) ؛نوآوریخالقیت و  6

7 
عات، صحت محتوا، غنی سازی و تنوع، استفاده و ارجاع مناسب به طالدقت ا)؛محتواساختار و 

پیوند به عناوین، معرفی محصول و پدیدآورنده( -( )صفحه شروع، داشتن فهرست مطالبمنابع
 متن( ها ومحل قرار گرفتن اجزاء مانند تصاویر، دکمه -)پیروی از یک سبک ثابت در طول محتوا

20 

 100 امتیاز جمع 
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 1591634311کد پستی: 

 02166176513 تلفن:

 

 تذکرات مهم

 فراتن یها کرده و از معرفرشته یاقدام به برگزاری مسابقه در تمام ،یموظفند که در مرحله مقدمات ی دانشگاهیراکز و واحدهام .1

 .ندیبدون برگزاری مسابقه خودداری نما

 هبمستند ... را با توجه به فرمهای در نظر گرفته شده  هر مرکز موظف است گزارش مسابقات برگزار شده و تعداد نفرات و .2

 .دیل نمامرکزی مسابقات ارسا رخانهیدبرا به  یینها مهینو یگزارش مرحله مقدمات زین کشوریدبیرخانهو  ارسال کشوریدبیرخانه

 مرحلهگزارش  زینو کشوری مناطق آوری شده از عات جمعالموظف است بانک اط «شهید آوینی»جشنواره  زبانیم دانشگاه .3

 .دیگزارش نما دبیرخانه مرکزی جشنوارهسراسری را به صورت کامل و مصور به 

 یغیقاصد تبلم یآثار برا نیمجاز است از ا رخانهیباشد، اما دبیمتعلق به خالقان آنها م رخانهیشده به دب پذیرفتهآثار  یحقوق معنو .4

 استفاده کند؛ یو انتشارات

 منتشر خواهد شد؛ کشوری مختلف یهاآثار در بخش یداور یهاماه فرم آذر اخراز او .5

 اثر در آن محور خواهد بود؛ 10آثار در هر محور وجود حداقل  یداور طیشرا .6

 بود.کل خواهد ازیدرصد از امت 84 -70کسب  ریتقد ستهیو مقام شا ازیدرصد کل امت 85هر محور، کسب حداقل در دهیمقام برگز .7

به دانشگاه  به سامانه جامعبا رجوع به دبیرخانه دانشگاهی  جشنواره نیمندان به شرکت در اعالقه .8

 کنند؛ یرا در بخش مورد نظر بارگذار مستندات تولید اثر و آثار ،مراجعهhttp://avinifestivai.ir :سآدر

نواره جش رخانهیدب قیاز طر ایهدا نیو نوع ا زانیتعلق خواهد گرفت. م یارزشمند یایو هدا زیجشنواره جوا نیا دگانیبه برگز .9

 اعالم خواهد شد.

 

 

 ومن اهلل التوفیق
 سازمان امور دانشجویان ثارگریشاهد و ا انیامور دانشجو اداره کل 

 دانشگاه هنر ، معاونت دانشجوییمعاونت فرهنگی و اجتماعی

 اداره امور شاهد و ایثارگر دانشگاه هنر 

http://avinifestivai.ir/
http://avinifestivai.ir/

