آیین نامه بخش ادبی
هشتمین سوگواره مجازی اشراق
سوگواره مجازی ملت امام حسین(ع)

۱

مقدمه
بار دیگر از دروازه شعرو داستان و فیلم نامه با واژه هایی پرر از نراز بره ایراایم ا سرا سرکر مری ریم در
سررواواره مزررازر اشرررال و گیرره سررواواره برری اامللرری مل ر امررا سرری (ع) و یلررم بنانررهار برررار ر
بودنهرررا و ن ودنهرررا میشرررودم اررراهی یلرررم بنررری می رررا و زمرررانی دیگرررر سرررنمی از شررراد برررودن را
مینگارد.ای بار در هشتمی سواواره مزازر اشرال یلم رابه دس بگیریا و آنچه را از عطر نوشت مری-
تراود برار ما ارسال یا.
بخش رسانه هار مکتوب هشتمی سواواره مزازر اشرال توفیق دارد تا آ ار ادبی همه داااداان سریا
ااشناا(ع) از سر تا سر مین اسالمی بلکه از سراسر جنان دریاف نمایا.

۲

اهداف
کشف و شناسایی استعدادهای برتر حوزه داستان کوتاه ،فیلم نامه،شعر
هم افزایی شاعران و نویسندگان انقالبی
ایجاد گفتمان واالی ادبی در بستر سوگواره
توجه به آفرینش های ادبی در تمام نقاط کشور
جریان سازی و ایجاد بستر رقابت هنری در عرصه متن

ایجاد زمینه مناسب جهت شکوفایی در دوران کرونا

۳

هیئت داوران

وجینه سامانی

سرریا محررس امرامیان

سررریا منرررار موسرررور

فررریلم نررامه نویررررریس و

رئرررید اداره ه رهرررار ادبررری دفترررر

اسررررتاد نویسرررر اه و برا یرررراه

مررار

جشررر وارههار ادبرررری هرررررررر رر

نگرررارش خرررالل مررر تقا فرررریلم

ت لینات اسرالمی استاد ادبیات

۴

قوانین عمومی
* شرکت هم زمان در بخش های دیگر بال مانع است.

* شرکت برای عموم در این بخش آزاد است.

* شرکت کنندگان حداکثر مجاز به ارسال  ۵اثر هستند و
به  ۵اثر اول ترتیب اثر داده خواهد شد.

* الزم است آثار ارسالب با موضوع اصلب سوگواره امام
حسین(ع) مطابقت داشته باشد.

* مسئولیت حقوق معنوی اثر بر عهده ارساال کنناده مبباشاد
و ارسال اثر به معنای مالکیت اثر مبباشد .جهت راسا آزماایب
در داوری نهایب وجود فایل اصلب اثر الزم است.

* در پایان هر اثر مشخصات کامل نویسنده شامل نامس
نام خانوادگبس کدملبس تاریخ تولدس محل سکونتس تلفن
ثابت و همراه و شماره حساب شبا درج شده باشد.

* دبیرخاناااه ساااوگواره مبتوانااادس آثاااار ارساااالب را ویااارایش
نمااوده و بااا نکاار نااام نویساانده در هالبهااایب هم ااون
کتاب و  ...منتشر کند.

* اخاات تصاامیم نهااایب در مااورد مااوارد پاایش بیا نشااده در
مقررات حاضر در این آیاین ناماه بار عهاده دبیرخاناه بخاش
مبباشد.

۵

قوانین اختصاصی
داستان کوتاه

فیلمنامه
فیلمنامه های کوتاه و بلند سینمایب بعالوه فیلمناماه هاای متناساب
با هالب های فضای مجازی

•

آثار ارسالب باید در نرم افزار ورد( )word officeو با فونت بب نازنین
( )B Nazaninسایز ۱۴س ارسال شوند.

 -فیلمنامه کوتاه داستانب:

•

داستان های ارسالب باید حداکثر بین  ۵۰۰تا  ۱۵۰۰کلمه باشد.

•

فیلمنامه مناسب برای فیلم کوتاه  ۱الب  ۵دهیقهای

•

ایده  +فیلمنامه کامل

•

انتخاب موضوع و سبک داستان کوتاه محدودی

 فیلمنامه نیمه بلند داستانب و بلند سینمایب•

ایده  +طرح  +متن سکانس منتخب

 -طرح فیلمنامه سریال

•
•

مناسااب باارای سااریال تلویزیااونب س شاابکه هااای نمااایش خااانگب س
آیتم های دنباله دار تلویزیونب و یا فضای مجازی
ایده  +طرح کلب  +متن سکانس منتخب

ندارد.

شعر
•

شعر در هالب های کالسیک( غزل مثنوی هصایده) و نیماایب و آزاد
پتیرش خواهد شد.

•

تمام نکات ف

•

در ارسال شعر محدودی

شعر در هالب های ارایه شده باید مراعات گردد.
وجود ندارد.

۶

جوایز

فیلمنامه
شعر

ا ر برا یاه :اوح سواواره  +م لغ  ۵۰میلیون ریال
شایسته تقایر :اوح سواواره  +م لغ  ۱۰میلیون ریال

ا ر برا یاه :اوح سواواره  +م لغ  ۳۰میلیون ریال
شایسته تقایر :اوح سواواره  +م لغ  ۱۰میلیون ریال
داستان کوتاه

ا ر برا یاه :اوح سواواره  +م لغ  ۳۰میلیون ریال
شایسته تقایر :اوح سواواره  +م لغ  ۱۰میلیون ریال

۷

ارتباط با دبیرخانه
جهت ارسال آثار به سایت سوگواره مجازی اشراق به نشانی  soogvareh.eshragh.irمراجعه نمایید.

تـمـــــاس۰۲۵-۳۱۱۵۳۱۵۱ :
فضای مجازی@soogvareh_eshragh :

نشانی:
همس خیابان صفائیهس نبش کوچه ۱۷س معاونت
فضااای مجااازیس هناار و رسااانه دفتاار تبلی ااات
اسالمب حوزه علمیه هم

آیین نامه بخش کنشگران عاشورایی
هشتمین سوگواره مجازی اشراق
سوگواره ملت امام حسین(ع)

۱

مقدمه
سوگواره ملت امام حسین در بخش کنشگران مجازی از تمامی فعالیت های کااربران فااای مجاازی در
بازه زمانی محرم و صفر ،با دو محور ارائه محتوای تاریخی مناسا بار اساای نیااز مخارا در بساتر فااای
مجازی و خالقیت در روایت های عاشورایی استقبال کرده و آن ها را مورد ارزیابی قرار خواهد داد.
در انتهاای سااوگواره  ،بااا تو ااه بااه معیااار هااای اعالمای از سااوی دبیااران سااوگواره ،کاانش هااای برتاار مااورد
ارزیابی قرار خواهند گرفت و عالوه بار تقادیر از کنشاگران برگهیاده ،ساوکه و کانش ماورد نرار از رریا
رسانه ها به صورت ساخت مستند ،مصاحبه ،ساخت برنامه با حاور روایتگران برتار ،ااساخگوهای برتار،
گهارش خبری و ...حمایت و منتشر خواهد شد.
در بخش اصلی کنشهای برتر توسط سامانههای رصد و داده کاوی و نیه تحلیل گران متخصص در این
عرصه انتخاب و به لسه نهایی داوری ارائه خواهد شد ،اما در بخش مردمی ،همه فعاالن فااای مجاازی
می توانند با معرفی کنش های برتر عاشورایی و ارسال آن از رری سایت سوگواره در این رویاداد باهرگ
بین المللی شرکت نمایند و نفس این معرفی ،مورد تقدیر قرار خواهد گرفت.

۲

موضوعات
موضوع کنش در اولین سوگواری بین المللی ملت امام حسین ،هرگونه عرض ارادت به سااحت مقادس
سیدالشهدا علیه السالم است که در این راستا موضوعات زیر نیز پیشنهاد می گردد:
محرم و آمادگی در عصر انتظار

فرهنگ عاشورایی و گام دوم انقالب اسالمی ایران
روایت عقل های عاشق (اخالق و عقالنیت هئیت و زندگی حسیین)
محرم و مدافعان سالمت

پرتره مدافعان حرم و خانواده های زینیب
محرم ،خانواده  ،کودک و نوجوان
همزیسیت با ویروس منحوس کرونا و شیوه های نوین عزاداری

۳

هیئت داوران

شهاب مرادی

راحله امینیان

احسان بی آزار تهرانی

استاد مشاوره ،فعال رساانه ای در

مجری و کارشنای صدا و سیما و

ماااااادری حااااااوزه و دانشااااااگاه،

حااااوزه اااااوانان و خاااااانواده

کنشگر فعال در فااای مجاازی

خطی  ،فعال رساانه هااای نوین

۴

شاخصههای موضوعی

ارائوو محتوومای خووارین
یووا
م اسووب ن و اسووا
مناطوووووب در ن وووووت ی
لاای م ا ی

در راستای مشارکت عمومم ممو
کوووارن اع ل وووا لاوووای م وووا ی
دریالووت ارووار در ننوور ک ش و ی
در دو محمر ذیل صمرت م گی د:

خالقیت در روایت مای
عاشمرای

یا مناطب در ن ت لاوای م وا ی و خالقیوت در
کارن ا ک در ارائ محتمای خارین م اسب ن اسا
روایت مای عاشمرای خاص نا رویک د م ال ک و ا اقدام ن ل الیت داشت ناش د؛ ممرد ار یوان و حمایوت
رسا ای ق ار خمام د گ لت.

۵

شاخصههای کنشگری
شاخصههای خاص

شاخصههای عام
•

خ اسب کو ر نوا م وائل رو و م وتال نو ( ک و وا و عوداداری ک و وا

•

رعایت اختصار

ودیو

•

رواع مییس

خالقیت در روایت مای عاشمرای و)...

•

خ امل م اسب نا مناطب و ید سای ک ش

اع

•

نا ش م اسب محتمای دی

•

استفاده ا اندارمای منتلف ا تقا محتما(عکس لیلم و)..

اع

ش و عات عووداداری روایووت عووداداری و روگ و مووای خووا

•

روایت درست و م صفا ا ایام و ش ایط عداداری

•

رعایت م طق ادب و اخالق در ارائ محتمای خارین

•

خالقیت و انداع در ارائ محتما

•

خ امل نا م تقداع پ سش

۶

جوایز

بخش اصلی
بخش مردمی

کنش برگهیده :لوح سوگواره  +مبلغ  ۳۰میلیون ریال به  ۵نفر
اثر ارسالی برگهیده :لوح سوگواره  +مبلغ  ۱۰میلیون ریال به  ۵نفر

۷

ارتباط با دبیرخانه
جهت ارسال آثار به سایت سوگواره مجازی اشراق به نشانی  soogvareh.eshragh.irمراجعه نمایید.

تامااااااس۰۲۵-۳۱۱۵۳۱۵۱ :
فضای مجازی@soogvareh_eshragh :

نشانی:
ر کمچ  ۱۷م او ت
قم خیاناع صفائی
لاووای م ووا ی م وو و رسووا دلتوو خ لی ووات
اسالم حم ه علمی قم

آیین نامه بخش گرافیک هشتمین
سوگواره مجازی اشراق
سوگواره مجازی ملت امام حسین(ع)

۱

مقدمه
هنرهای گرافیکی از دیرباز از مهمترین ابزار انتقال مفاهیم بودهاند .امروزه نیز با پیشرفت تکنولوژی و
حضور فضای مجازی در زندگی روزمره مردم ،هنرهای گرافیکی در انواع ابزار انتقال پیام حضور دارند و
پلتفرمهای فضای مجازی ،ابزارهای بسیاری را برای تولید آسان طرحهای گرافیکی به خصوص عکس
نوشته فراهم آوردهاند.
بخش گرافیک مانند سالهای گذشته از جمله مهمترین بخشهای سوگواره بوده است و امسال نیز با
توجه ویژه تری نسبت به سال قبل در سوگواره ملت امام حسین(ع) حضور خواهد داشت.

۲

اهداف

کشف و شناسایی ظرفیتهای جدید در حوزه گرافیک

شبکه سازی و ایجاد زمینه تعامل و هم افزایی طراحان
انتشار آثار برتر در فضای مجازی و جریان سازی
ارتقاء و افزایش مهارت عملیاتی گرافیستها
ایجاد انگیزه و فضای رقابت جهت حضور حداکثری طراحان و گرافیستهای مذهیب

۳

هیئت داوران

مسعودنجابیت

علیحییییاتی

حمیدهحسینعلیزاده

مدیرمسئولکانونهنرشییعی،

مییدیرآتلیییهطراحیییسیییهدر هییار

بییرگزیدهجیشینوارههایمییلیو

اسیییتادبیییرجسییتهخیییوشیییینوییس

هیئتهنروگروههنریموکییب

بیییینالمللیطیییراحیگیییرافیک

۴

قالب های گرافیکی۱/
پوستر
تلفیقی است از هنر گرافیک و هنر تبلیغات که به صورت کامال حرفه ای جهت انتقال پیامی خاص در یک نگاه سریع و گذرا
طراحی و خلق شده است و غالبا برای نصب بر دیوار ،بیلبورد و  ...در نظر گرفته می شود .تمایز پوستر با فتوکامنت در این است
که انتقال پیام به مخاطب در پوستر میتواند به تنهایی از طریق تصویر یا متن(نقایش ،خط ،نگارگری) باشد.

اینفوگرافی
پردازش و نمایش تصویری اطالعات و محتوای پیچیده و گسترده به صورت ساده و دسته بندی شده با استفاده از نمودار ،نقشه،
عکس ،متن و  ...است که به سرعت در دسترس مخاطب قرار میگیرد.

۴

قالب های گرافیکی۲/
فتوکامنت
تصویری است که درون آن یک متن دیین و مفهومی کوتاه(کمتر از  ۵۰کلمه) ،قرار دارد .یک فتوکامنت باید یک مفهوم را از
طریق تصویر و متین با فونت و رنگ مناسب در ذهن مخاطب بنشاند.

تولیدات موبایلی
آثاری است که توسط گویش موبایل و با نرم افزارهای آن تولید شده است و بیشتر برای شبکههای اجتماعی کاربرد دارد .این
بخش به صورت ویژه در هشتمین سوگواره مجازی اشراق قرار داده شده است.

۵

قوانین عمومی
* شرکت هم زمان در بخش های دیگر بال مانع است.

* شرکت برای عموم در این بخش آزاد است.

* شرکت کنندگان حداکثر مجاز به ارسال  ۵اثر هستند و
به  ۵اثر اول ترتیب اثر داده خواهد شد.

* معاونت فضای مجازی ،هنر و رسانه در نشر آثار دریاف
آزاد خواهد بود.

* مسئولیت حقوق معنوی اثر بر عهده ارساال کنناده میباشاد
و ارسال اثر به معنای مالکیت اثر میباشد .جهت راسا آزماایی
در داوری نهایی وجود فایل اصلی اثر الزم است

* الزم است آثار ارسالی با موضوع اصلی سوگواره امام
حسین(ع) مطابقت داشته باشد.

* اثر ارسالی به سوگواره نباید در جشنوارهها و رویدادهای
دیگر شرکت داده شده باشد.

* آثار برتر در سایت سوگواره مجازی اشراق به نشانی
 soogvareh.eshragh,irو شبکههای اجتماعی باز نشر
داده خواهد شد.

* نشر آثار ارسال شده به سوگواره در فضای مجازی بالمانع
اسااااااات .جهاااااااات نشااااااار بهتاااااااار اسااااااات از هشااااااااتگ
#ملت_امام_حسین استفاده شود.

* اخااذ تصاامیم نهااایی در مااورد مااوارد پاایش بیااین نشااده در
مقااررات حاضاار در ایاان آیااین نامااه باار عهااده دبیاار تخص ا
بخش میباشد.

قوانین اختصاصی

۶

شرکت در داوری

• آثار ارسالی باید با فرمت  JPGو یا  JPEGباشند.

• برریس رعایت حقوق معنوی و کیپ رایت

• آثار ارسالی با مود رنگی  RGBو با کیفیت ۳۰۰
 dpiباشد.

• مطابقت اثر با موضوع سوگواره

• آثار ارسالی باید یا در سایزهای استاندارد فضای
مجازی مانند  ۱۰۸۰در  ۱۰۸۰پیکسل( )pxو ۱۰۸۰
در  ۱۹۶۰پیکسل( )pxباشد و یا در پوستر و
اینفوگرافی حداقل سایز  ۷۰*۵۰سان متر و با
فرمت TIFFباشد.

• خالقیت و نوآوری

• رعایت تطابق متن و تصویر در انتقال مفهوم ،در
آثار ارسالی به خصوص در عکس نوشته رعایت
شود.

• روزآمدی
• مخاطب محوری

• رعایت استانداردهای فین و گرافیکی
• تعامل و ایجاد ارتباط تآثیر گذار با مخاطب

۷

جوایز
پوستر

اثربرگزیده :لوحسوگواره +مبلغ ۵۰میلیونریال
شایستهتقدیر :لوحسوگواره +مبلغ ۱۰میلیونریال
اثربرگزیده :لوحسوگواره +مبلغ ۵۰میلیونریال
شایستهتقدیر :لوحسوگواره +مبلغ ۱۰میلیونریال

اینفوگرافی
فتو کامنت

اثربرگزیده :لوحسوگواره +مبلغ ۳۰میلیونریال
شایستهتقدیر :لوحسوگواره +مبلغ ۱۰میلیونریال

تولیدات موبایلی

اثربرگزیده :لوحسوگواره +مبلغ ۳۰میلیونریال
شایستهتقدیر :لوحسوگواره +مبلغ ۱۰میلیونریال

۸

ارتباط با دبیرخانه
جهت ارسال آثار به سایت سوگواره مجازی اشراق به نشانی  soogvareh.eshragh.irمراجعه نمایید.

تـمـــــاس۰۲۵-۳۱۱۵۳۱۵۱ :
فضای مجازی@soogvareh_eshragh :

نشانی:
قم ،خیابان صفائیه ،نبش کوچه  ،۱۷معاونت
فضااای مجااازی ،هناار و رسااانه دفتاار تبلیغااات
اسالمی حوزه علمیه قم

