


 و حضــرت فاطمــه معصومــه  بــه مناســبت ســالروز ميــاد بــا ســعادت حضــرت علــی ابــن موســی الرضــا
و بزرگداشــت حضــرت احمــد بــن موسی)شــاهچراغ(   و همزمــان بــا دهــه كرامــت، اداره كل فرهنــگ و ارشــاد 

اســامی اســتان قزويــن برگــزار مــی نماید. 

    اهداف:
الف: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی

ب: گســترش فعالیتهــای فرهنگــی مرتبــط بــا ســیره اهــل بیــت بــه ویــژه حضــرت امــام رضاعلیــه الســام در 
فضــای مجــازی

ج: گرامیداشت تولیدکنندگان و پدیدآورندگان آثار حوزه فرهنگ رضوی و کمک به انتشار گسترده تر این 
عرصه معنوی

     بخش های جشنواره:

تارنماهای اینترنتی و رسانه برخط

                                                                                                     نرم افزارها

فعالیت های فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال

                                                                              ایده های دیجیتالی رضوی

بسـمه  تعالی



تارنماهای اینترنتی و رسانه برخط

                                                                                                     نرم افزارها

فعالیت های فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال

                                                                              ایده های دیجیتالی رضوی

      بخش تارنماهای اینترنتی و رسانه  برخط
رســانه برخــط ســامانه ای اســت كــه امــكان قــراردادن محتــوای 
دیجیتــال در معــرض دســترس عمــوم یــا بیــش از یك هزار مخاطب 
مشخص یا نامشخص از طریق بستر شبكه نظیر شبكه گسترده 

جهانــی و شــبكه های محلــی را فراهــم مــی آورد.

پایگاه های اینترنتی و شبکه های اجتماعی با موضوعات
پیــام هــای آموزشــی و تربیتــی در کام و ســیره ائمــه معصومیــن 
  کرامــات رضــوی، منــازل ســفر امــام رضــا ، بــه ویــژه امــام رضــا
از مدینــه تــا مــرو، امربــه معــروف و نهــی از منکــر در ســیره رضــوی، 

تارنماهــای زیارتــی و معرفــی اماکــن مذهبــی، اهمیــت بــه کرامــت انســانی در ســیره معصومیــن به ویــژه امام 
رضــا، مهربانــی در احادیــث رضــوی، جایــگاه علــم آمــوزی در آمــوزه هــای رضوی، اقتصاد مقاومتــی، ازدواج و 
خانــواده، طــب اســامی یــا طــب الرضــا، قناعــت و رضایتمنــدی در ســیره و ســبک زندگــی رضــوی، همدلــی و 

همگرایــی در کام امــام رضــا، توســل و زیــارت، تارنماهــای مذهبــی

مقررات شركت در بخش تارنماهای اینترنتی و رسانه  برخط
1. آثــار متقاضــی شــرکت در جشــنواره می بایســت در تارنمــای ســتاد ســاماندهی تارنماهــای ایــران بــه نشــانی 

www.samandehi.ir ثبــت شــده باشــند.
2. اثــر و اجــزاء بــه کار رفتــه در تارنمــا یــا رســانه ی برخــط مغایــر قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور، فرهنــگ و 

ارزش هــای دینــی و ملــی و امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران نباشــد.
3. حقوق مادی و معنوی پدیدآورندگان آثار به کار رفته در تارنما یا رسانه ی برخط طبق قوانین و مقررات 

جاری جمهوری اســامی ایران رعایت شــده باشــد.
4. فقط صاحب حقوق اثر اجازه ثبت نام در جشــنواره را دارد. صاحب اثر در این بخش شــخص حقیقی 

و یا حقوقی می باشــد که آدرس دامنه در ســامانه ســاماندهی به نام وی ثبت شــده باشــد.

     

     بخش نرم افزارها
آثــار مــورد رقابــت در ایــن بخــش شــامل نــرم افــزار هــای چندرســانه ای ، نــرم افــزار هــای همــراه و هوشــمند و 
حتــی بــازی هــای رایانــه ای بــا موضــوع هــای مذهبــی ، معرفــی و ســیره اهــل بیــت و معصومیــن به ویــژه امام 

رضــا مــی باشــند.



نرم افزارهــای چندرســانه ای، بســته های نرم افــزاری رایانــه ای هســتند کــه بــرای دسترســی، نمایــش، پخــش و 
جســتجوی محتــوای دیجیتــال همچــون متــن، صــدا، فیلــم، پویانمایــی و تصویر مــورد اســتفاده قــرار می گیرند.

نرم افزارهــای همــراه و هوشــمند روی گوشــی تلفــن همــراه و یــا تبلــت هــا قابــل اجــرا هســتند و می تواننــد بــه 
صــورت مســتقل و یــا بــا بهره گیــری از سیســتم های مخابراتــی بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کننــد و ارائــه خدمــات و 

محتــوا نمایند .
انــواع بــازی هــای رایانــه ای از قبیــل بــازی هــای مخصــوص pc و کنســول و همچنیــن بــازی هــای تبلت و تلفن 

همــراه و بــازی هــای آنایــن نیــز در همیــن بخــش مــورد داوری قــرار خواهنــد گرفت.

بهترین نرم افزار )چندرسانه ای، همراه و هوشمند، بازی( با موضوعات
پیــام هــای آموزشــی و تربیتــی در کام و ســیره ائمــه معصومیــن بــه ویــژه امــام رضــا، کرامــات رضــوی، 
منازل ســفر امام رضا از مدینه تا مرو، امربه معروف و نهی از منکر در ســیره رضوی، تارنماهای زیارتی و 
معرفــی اماکــن مذهبــی، اهمیــت به کرامت انســانی در ســیره معصومین به ویــژه امام رضا، مهربانــی در 
احادیث رضوی، جایگاه علم آموزی در آموزه های رضوی، اقتصاد مقاومتی، ازدواج و خانواده، طب اسامی 
یــا طــب الرضــا، قناعــت و رضایتمنــدی در ســیره و ســبک زندگــی رضــوی، همدلــی و همگرایــی در کام امــام 

رضــا، توســل و زیــارت و تارنماهــای مذهبی

مقررات شركت در بخش نرم افزارها
1. ویرایــش جدیــد نــرم افزارهایــی کــه ویرایش هــای قبلــی آنهــا در جشــنواره شــرکت کرده انــد،  تنهــا در صورتــی 
می تواننــد در ایــن دوره شــرکت کننــد کــه توســط هیئــت داوران جشــنواره از لحــاظ ســاختار و محتــوا بــه عنــوان 

نســخه جدید شــناخته شوند.
2. هر شرکت کننده باید از طریق سامانه جشنواره که آدرس آن در پایان فراخوان موجود است نسبت به 
ثبــت نــام و وارد کــردن اطاعــات اثــر خــود اقــدام نمایــد و همچنیــن 2 نســخه از اثــر را بــا تمام تجهیزات جانبی و 
نیازهای آن – مانند تجهیزات مکمل ســخت افزاری، قفل های ســخت افزاری و نرم افزاری، کدهای فعال ســازی 
و ســریال های الزم، کتاب هــای جانبــی و قــاب بــه همــراه کــد رهگیــری تــا پایــان مهلــت ثبــت نــام بــه دبیرخانــه 
جشــنواره ارســال نمایــد. )الزم بــه ذکــر اســت آثــار ارســال شــده پــس از اتمــام مراحــل داوری در آرشــیو دبیرخانــه 

بایگانی خواهند شــد و عودت داده نمی شــوند.(
3. اثر ارســالی می بایســت با اســتفاده از ابزارها و فناوری های دیجیتال تولید شــده باشــد و مراحل طراحی و 
تولید نرم افزار در آن طی شده باشد، به نحوی که از مجموعه آثار محتوایی به کار رفته در آن متمایز باشد 

و بتوان آن را اثری متمایز از مجموعه  آثار به کار رفته در آن دانست.
4. اثر و اجزای به کار رفته در آن مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش های ملّی و دینی و امنیت 

ملّی  جمهوری اسامی  ایران نباشد.
5. اثر كامل باشد و در پلتفرم های متعارف قابل اجرا باشد.

6. حقــوق مــادی و معنــوی پدیدآورنــدگان ســایر آثــار فرهنگــی و هنــری و بســته های نرم افزاری بــه کار رفته در 
اثــر طبــق قوانیــن و مقــررات جــاری جمهوری اســامی ایران رعایت شــده باشــد.

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



       بخش فعالیت های فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال
مجموعــه فعالیــت هــای فــرد یــا موسســه کــه در معرفــی ســیره اهــل بیت و معصومیــن به خصوص امــام رضا 
علیه الســام  و حوزه های مذهبی  در شــکل و قالب دیجیتال انجام شــده باشــد در این بخش مورد ارزیابی 
و رقابــت قــرار خواهنــد گرفــت. از نمونــه فعالیــت هــا مــی تــوان به فعالیت مســتمر گــروه ها، کانال ها در شــبکه 
هــای اجتماعــی ، فعالیــت هــای اجتماعــی کــه در فضــای مجازی ســاماندهی می شــوند و مجموعــه پایگاه های  
اینترنتــی ، صفحــات پــر مخاطــب اینســتاگرام و هرگونــه فعالیــت دیگر که با موضــوع رضوی و قالب دیجیتالی 
داشــته باشــند را مــی تــوان اشــاره کــرد. جــذب و اثرگــذاری روی مخاطــب از فاکتورهــای اصلــی در ارزیابــی ایــن 

بخــش می باشــد.

ارزشمندترین و تاثیرگذارترین فعالیت فرهنگی دیجیتال با موضوعات
پیــام هــای آموزشــی و تربیتــی در کام و ســیره ائمــه معصومیــن بــه ویــژه امــام رضــا، کرامــات رضــوی، 
منازل ســفر امام رضا از مدینه تا مرو، امربه معروف و نهی از منکر در ســیره رضوی، تارنماهای زیارتی و 
معرفی اماکن مذهبی، اهمیت به کرامت انسانی در سیره معصومین به ویژه امام رضاعلیه السام، مهربانی 
در احادیــث رضــوی، جایــگاه علــم آمــوزی در آمــوزه هــای رضــوی، اقتصــاد مقاومتــی، ازدواج و خانــواده، طــب 
اسامی یا طب الرضاعلیه السام، قناعت و رضایتمندی در سیره و سبک زندگی رضوی، همدلی و همگرایی 

در کام امــام رضــا علیــه الســام، توســل و زیــارت و تارنماهــای مذهبی

مقررات شركت در بخش فعالیت های فرهنگی و تولید محتوای دیجیتال
1. نوع فعالیت باید مشخص، با هدف تعیین شده و برنامه ریزی شده باشد.

2. اگــر فعالیــت شــامل چنــد بخــش اســت بایــد همــه بخــش هــا پیوســته و دارای یــک شــخص یــا موسســه بــه 
عنــوان صاحب فعالیت باشــد

3. صفحات اینستاگرام ، گروه ها و کانال های تلگرام و دیگر شبکه های اجتماعی پر مخاطب که پیشینه 
فعالیت دارند می توانند به عنوان یک فعالیت دیجیتالی در این بخش شرکت داشته باشند.

4. اثر و اجزای به کار رفته در آن مغایر قوانین و مقررات جاری، فرهنگ و ارزش های ملّی و دینی و امنیت 
ملّی  جمهوری اسامی  ایران نباشد.



     بخش ایده های دیجیتالی رضوی
اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزويــن در راســتای برگــزاری پنجمیــن جشــنواره ملــی رســانه های 
دیجیتــال رضــوی و بــه منظــور كمــك بــه انتشــار و ارائــه محتــوای معــارف و فرهنگ رضــوی از تولید آثار فاخــر در 

قالــب رســانه هــای دیجیتــال بــه شــرح ذيــل حمایــت می نمایــد. 
بــر همیــن اســاس عاقــه منــدان و صاحبــان ایــده مــی تواننــد پروپــوزال طــرح خــود را در زمینــه هــای زیــر ارائــه 

نمایند:

                             
                              پایگاه های اینترنتی                                         بازی های رایانه ای

                     نرم افزارهای تلفن همراه                                            شبکه های اجتماعی
                    نرم افزارهای چند رسانه ای                                          دیگر فعالیت های دیجیتالی

                                                                                                

مقررات شركت در بخش ایده های دیجیتالی رضوی
1. شــکل و قالــب طــرح هــای ارســالی بایــد حداقــل شــامل بخــش هــای : مقدمــه ، ضــرورت و اهمیــت اجــرای 

پــروژه، طــرح پــروژه، شناســایی و بیــان پــروژه، اهــداف، روش اجــرا، بودجــه بنــدی و خدمــات باشــد.
2. متقاضیــان می تواننــد طــرح و ایده هــای دیجیتالــی رضــوی خــود را در قالب هــای بــاال از طریــق تارنمــای 
شــمس تــوس بــه نشــانی portal.shamstoos.ir و وب ســایت جشــنواره )ghazvin.shamstoos.ir  ( بــه 

دبیرخانــه جشــنواره ارســال نمایند.

     جوایز:
در هر بخش  به نفرات اول تا سوم جوایز ذیل اهدا می شود:

جایزه رتبه اول: تنديس جشنواره + لوح تقدیر + 30میلیون ریال وجه نقد

جایزه رتبه دوم: لوح تقدیر + 20 میلیون ریال وجه نقد

جایزه رتبه سوم: لوح تقدیر + 10 میلیون ریال وجه نقد

تبصره 1: در هر بخش مســابقه از یک اثر که به صورت مســتقل در جشــنواره شــرکت داده شــده و صاحب 
آن اثر شــخص حقیقی می باشــد نیز تقدیر به عمل خواهد آمد.

تبصــره2: آثــار برگزیــدگان بخــش نــرم افــزار چنانچــه از نظــر کیفیــت و هزینــه در ســطح باالیی باشــد، با تایید 
و تشــخیص اعضــاء هیــات داوران و دبیــر جشــنواره می توانــد عــاوه بــر جایــزه اعــام شــده تــا ســقف 40 میلیون 

ریــال دیگــر بــه عنــوان جایــزه حمایت گــردد.



جوایز بخش ایده های دیجیتالی رضوی: 
از تولید طرح و ایده برگزیده درصورت داشتن قابلیت اجرایی الزم با نظر داوران این بخش و دبیر جشنواره 

به میزان حداکثر 50.000.000 ریال حمایت خواهد شد.
نحوه ثبت نام، ارسال آثار جشنواره :

* همه اطاع رسانی ها و فرآیند ثبت نام از طریق تارنمای شمس توس به نشانی زیر انجام می  شود.
 ghazvin.shamstoos.ir

مهلت ثبت نام و ارسال آثار تا تاریخ    1396/03/31  می باشد.

    نکات مهم:
•  برگزاری کارگاه ها و نشست ها با موضوع رسانه های دیجیتال رضوی

•  تولیــد کننــدگان و فعالیــن محتــرم حــوزه دیجیتــال مــی تواننــد جهــت دسترســی بــه محتــوا، منابــع و احادیث 
 ghazvin.shamstoos.ir مورد نیاز در خصوص موضوعات عنوان شــده به ســایت شــمس توس به نشــانی

مراجعه نمایند. 
•  هزینه ایاب و ذهاب، اســکان و پذیرایی در طول برگزاری جشــنواره به عهده دبیرخانه جشــنواره بوده و به 

شرکت کنندگان در مرحله ی پایانی متناسب با موقعیت استان کمک هرینه سفر پرداخت خواهد شد.
•  هرگونه نظر و پیشنهاد را از طریق سامانه نظام پیشنهادات برروی سایت www.shamstoos.ir ارسال 

فرمایید.
•  در صــورت ارســال آثــار ) در قالــب DVD( از طریــق پســت ، )بــه علــت حجــم بــاالی اثــر و عــدم بارگــذاری در 
ســامانه ( انضمــام » فــرم شناســه اثــر« منــدرج در انتهــای فراخــوان و کــد رهگیــری پــس از ثبــت نــام در ســامانه 

الکترونیکی 
ضروری می باشد اعام وصول از طریق ارسال کدرهگیری پستی انجام می گیرد .

•  دبیرخانه مجاز است از آثار ارسالی به صورت مختلف ) عکس، فیلم، متون و ...( در گزارشات استفاده 
نمایــد  و حــق اســتفاده و چــاپ و نمایــش تصویــر آثــار را بــا قیــد نــام صاحــب اثر برای خود محفوظ مــی دارد.

   تماس با دبیرخانه:
قزويــن - بلــوار آزادگان - چهــارراه غيــاث آبــاد - اداره كل فرهنــگ و ارشــاد اســامی اســتان قزويــن- دبيرخانــه 

پنجمیــن جشــنواره ملــی رســانه های دیجیتــال رضــوی 
تلفن :

  0 2 8 3 3 6 9 1 4 0 4
  0 2 8 3 3 6 9 1 4 1 2

             g h a z v i n . s h a m s t o o s . i r تارنما:
i n f o @ q e r s h a d . i r آدرس پست الکترونیک:

t e l e g r a m . m e / D M R F t h کانال تلگرام:




