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به نام پرودگار بخشنده و مهربان

هَذَا بَيَانٌ لِّلنَِّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِِّلْمُتَِّقِينَ
اين (قرآن) براي مردم دليلي روشن و راهنما و اندرزي براي پرهيزگاران است

با عرض سالم و احترام
قرآن کتاب هدایت بشر است که بر قلب خاتم پیامبران حضرت محمدمصطفی(ص) نازل شد و تاا پایاان جهاان
این رسالت عظیم را برعهده دارد و امامان معصوم (ع) مفسر و مبین این صحیفه الهی اناد در جهاان پارتالام اماروز کاه
ااغوتیان و فرصت البان و سلطه گران در پی تاراج ذخایر معنوی و مادی و فکری بشارند روی آوردن بایش از پایش باه
قرآن کریم و اهل بیت نبی اکرم(ص) ضرورتی انکار ناپذیر است بی تردید برای ایستادگی در مقابل ظلم و ستم و برقاراری
نظمی نوین در جهان و گسترش عدالت و برپایی جامعه ای که انسان ها در آن باا آراماش زنادگی کنناد و سایر تکامال را
بپیمایند راهی جز تمسک به این ثقل اکبر وجود ندارد ایران اسالمی نیز به عنوان یکی از پرچمداران حق البای در جهاان
می بایست بستری مناسب جهت تسری هر چه بیشتر معارف قرآن و اهل بیت (ع) و اوامر و ناواهی الهای در هماه ساطو
جامعه فراهم نماید شورای فرهنگی صنعت نفت فارس به عنوان یکی از نهاد های خدمتگزار این مرز و بوم اهمیت نشار و
گسترش معارف مبتنی بر قرآن کریم در جامعه هدف خود را دریافته و با برگزاری برنامه های قرآنی فرهنگی و آموزشای در
سالیان اخیر قدم در این راه پر خیر و برکت نهاده است لذا با استعانت از ذات مقدس خداوند سبحان و تمسک یاه قارآن
کریم جشنواره های قرآنی فرهنگی و آموزشی دارالقرآن الکریم شورای فرهنگی صنعت نفت فارس برگزار می گردد امیاد
است با یاری همه شما دوستداران ساحت مقدس قرآن کریم شاهد هر چه بهتار برگازار شادن برناماه هاای ایان دوره از
جشنواره ها باشیم
مسئول دارالقرآن الکریم شورای فرهنگی صنعت نفت فارس
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واجدين شرايط ثبت نام:



فرزندان تحت تكفل کارکنان رسمي  ،پيماني  ،قراردادي و پيمانكاري



کارکنان و همسران ایشان



بازنشستگان و همسران ایشان

رشته ها:








ترتيل
قرائت تحقيق
حفظ
اذان)ویژه برادران(
کتابخواني
رشته هاي هنري (خطاطي ،نقاشي ،مقاله نویسي ،عكاسي ،طراحي پوستر)

گروهها:
مسابقات در  4گروه و در دو بخش آقايان و خانم ها برگزار مي شود.



گروه یك  :فرزندان زیر  7سال )متولدین سال  92به بعد(



گروه دو :فرزندان  8تا  12سال)متولدین سالهاي  91تا ) 87



گروه سه :فرزندان  13تا  17سال)متولدین سالهاي  86تا ) 82



گروه چهار :فرزندان  18سال به باال)متولدین سال  81به قبل(  /کارکنان و همسران

منابع جشنواره
رديف

رشته ها

گروه 1

گروه 2

گروه 4

گروه 3
يكي از قرائت هاي زير

1

تحقيق

به شكل تقليدي:

يكي از قرعه هاي جدول زير به

(قرائت)

سوره ضحي (استاد عبدالباسط)

صورت دلخواه

سوره ضحي (استاد منشاوي)
سوره هاي نبأ و نازعات
2

ترتيل

3

حفظ

4

اذان

5

کتابخواني

(هفت سطر پيوسته به

سوره انفال

سوره انعام

صورت دلخواه)

6

رشته هاي
هنري

 14سوره آخر
قرآن

نيم جزء

يک جزء 3 -جزء 5 -جزء 11 -جزء 15 -جزء 21 -جزء 31 -جزء
ويژه برادران
کتاب تفسير سوره "قصص"
استاد قرائتي

خطاطي ،نقاشي ،مقاله نويسي ،عكاسي ،طراحي پوستر

3

آیین نامه سومین جشنواره بزرگ قرآنی بیان – دارالقرآن الکریم شورای فرهنگی صنعت نفت فارس

4

ضوابط:
 در رشته هاي هنري ،تمامي آثار بايد رويكرد قرآني داشته باشند. از تمامي آثار منتخب در رشته هاي هنري نمايشگاهي داير خواهد شد. هر فرد مجاز به شرکت در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني مي باشد . شرکت کنندگان رشته هاي هنري مي توانند در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني شرکت نمايند. نفرات اول رشته هاي شفاهي  2سال گذشته ،مجاز به شرکت در همان رشته نمي باشند و مي بايست در رشته ديگريثبت نام نمايند.
 متسابقين رشته حفظ ،که  2سال گذشته در جزء مورد نظر مقام اول را کسب نمودند مجاز به شرکت در هماان جازء واجزاي پايين تر نمي باشند.
 ثبت نام از طريق سايت جشنواره به نشاني  www.quran-bayan.comانجام مي پذيرد. مسابقات شفاهي بصورت مجازي در فضاي "اسكاي روم" برگزار مي گردد. مسابقه کتابخواني بصورت مجازي در سايت جشنواره مربوطه برگزار مي گردد. -مسابقات هنري بصورت ارسال اثر صورت مي پذيرد.
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رشته های شفاهی
رشته قرائت تحقیق
تبصره :1اين مسابقات در دو بخش برادران و خواهران برگزار مي گردد.
تبصره :2متسابقين مجاز باه شرکت در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني مي باشند.
تبصره :2متسابقين گروه  3مي بايست يكي از تالوت هاي استاد عبدالباسط يا استاد منشاوي از سوره مبارکاه ضاحي را
بصورت تقليدي انتخاب و تالوت نمايند.
تبصره :3هر يک از متسابقين گروه  4از پنج قرعه زير به دلخواه يكي از آن را آزمون خواهند داد.
قرعه های رشته تحقیق:
رديف

سوره

از آيه

تا آيه

1

انعام

161

161

2

اعراف

54

55

3

انفال

55

61

4

نحل

85

115

5

اسرا

53

61

 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته تحقيق ،به شرح زير محاسبه مي شود :
تجويد  35 :امتياز

وقف و ابتدا  15 :امتياز

لحن  31 :امتياز

صوت  21 :امتياز

 -2براي کسب رتبه در جشنواره حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 15

رتبه دوم  :حداقل امتياز 11

رتبه سوم  :حداقل امتياز 65

رشته قرائت ترتیل
تبصره :1اين مسابقات در دو بخش برادران و خواهران برگزار مي گردد.
تبصره :2متسابقين مجاز باه شرکت در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني مي باشند.
تبصره  :3منبع متسابقين گروه  2در رشته ترتيل سوره هاي نبأ و نازعات مي باشد که به صورت  1سطر پيوسته آزمون خواهند
داد.
تبصره  :4منبع متسابقين گروه  3و  4در رشته ترتيل به ترتيل سوره هاي انعام و انفال مي باشد که به صورت  1سطر پيوسته
آزمون خواهند داد.

 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته ترتيل ،به شرح زير محاسبه مي شود :
تجويد  35 :امتياز

وقف و ابتدا  15 :امتياز

صوت  21 :امتياز

لحن  31 :امتياز

 -2براي کسب رتبه در جشنواره حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 15

رتبه دوم  :حداقل امتياز 11

رتبه سوم  :حداقل امتياز 65
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رشته حفظ
تبصره :1اين مسابقات در دو بخش برادران و خواهران برگزار مي گردد.
تبصره :2متسابقين مجاز باه شرکت در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني مي باشند.
تبصرره :3متسابقيني که در دو دوره قبل ،در جزء مورد نظر مقام اول را کسب نمودند مجاز به شارکت در هماان جازء و
اجزاي پايين تر نمي باشند.
تبصره  :4منابع رشته حفظ در گروه يک 14 ،سوره آخر قرآن و در گروه دو ،نيم جزء مي باشد.
تبصره  :5منابع رشته حفظ براي گروه هاي  3و ، 4اجزاي ( )31-21-15-11-5-3-2-1مي باشد.

* ضوابط فنی و اجرايی :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته حفظ ،به شرح زير محاسبه مي شود :
تجويد  35 :امتياز

وقف و ابتدا  15 :امتياز

صوت  21 :امتياز

لحن  31 :امتياز

حسن حفظ 111

 -2براي کسب رتبه در جشنواره حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه دوم  :حداقل امتياز 165

رتبه اول  :حداقل امتياز 111

رتبه سوم  :حداقل امتياز 161

رشته اذان
تبصره :1اين رشته مختص برادران مي باشد.
تبصره :2مسابقات اذان در دو گروه  3و  4برگزار مي گردد.
تبصره :3متسابقين مجاز باه شرکت در يكي از رشته هاي شفاهي يا کتابخواني مي باشند.
* ضوابط فنی و اجرايی :
 -1امتياز بخشهاي مختلف رشته اذان ،به شرح زير محاسبه مي شود :
صحت و فصاحت  15 :امتياز

صوت  41 :امتياز

لحن  35 :امتياز

آداب ،شرايط و اجراي ممتاز  11 :امتياز

 -2براي کسب رتبه  ،حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 15

رتبه دوم  :حداقل امتياز 11

رتبه سوم  :حداقل امتياز 65

 -3شرکت کنندگان در مدت  4دقيقه فرصت خواهند داشت تا يک اذان کامل ارائه نمايند .اين زمان با توجه به نظر داوران
ميتواند کاهش يابد و از بندهاي اذان صرف نظر شود.
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رشته های هنری
خوشنويسی

(نستعلیق ،شکسته ،نسخ ،ثلث ،نقاشی خط ،معلی ،کوفی)

* شرکت کن ندگان در هر بخش از اين رشته مي بايست آيه ذيل را خوشنويسي نمايند.

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّـهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِِّهِمْ يُرْزَقُونَ
هرگز کسانى را که در راه خدا کشته شدهاند ،مرده مپندار ،بلكه زندهاند که نزد پروردگارشان روزى داده مىشوند.
[آل عمران ]168 -

تبصره  :1هر خوشنويس مي تواند فقط در يک رشته شرکت نمايد.
تبصره :4فقط آيه مد نظر مي باشد و نياز به نوشتن ترجمه و آدرس آيه نيست.
تذکر :مي توانيد براي زيبايي کار و با توجه به داشتن زمان ممكن از تذهيب استفاده نماييد .
*ضوابط
 .1مشخصات کامل صاحب اثر بايد در صفحهاي جداگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 .2هر نفر فقط يک اثر بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.
 .3اثر ارسالي نبايد تاکنون در هيچ مسابقه يا جشنوارهاي حائز رتبه شده باشد.
 .4اثر ارسالي بايد داراي شناسنامه باشد.
 . 5شناسنامه هر اثر ،شامل  :نام و نام خانوادگي ،نام شرکت ،مقطع تحصيلي و شماره پرسنلي ميباشد که الزم است در
پشت اثر – باال سمت چپ نصب شود.
 .6در مرحله حضوري اندازه اثر ،حداقل  A3و حداکثر  11*51سانتي متر باشد.
 .1آثار ارسالي با خودکار به روش تحريري قابل قبول نمي باشد.
 .5به آثار کپي شده امتيازي تعلق نمي گيرد.
 .8براي کسب رتبه  ،حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 51

رتبه دوم  :حداقل امتياز 15

رتبه سوم  :حداقل امتياز 11

ب) جدول امتيازات :
رديف

امتياز شاخص هاي داوري

امتياز

1

ترکيب بندي (رعايت کرسي ،خط کشي ،خلوت وجلوت )

15

2

کادربندي مناسب (ازنظرديدبصري)

15

3

قدرت دست(اجرا) صاحب اثر

15

4

انتخاب رنگ مرکب با توجه به موضوع

14

6

انتخاب اندازه قلم و استفاده بجا از دانگ هاي مختلف

13

1

رعايت تناسب هم خواني حروف و کلمات

15

5

خالقيت در برخورد با نوشته و زمينه

13

جمع کل

111
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نقاشی
موضوع:
 .1عبوديت ،نماز و نيايش منظر قرآن و عترت
 .2روحيه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت
 .3شهيد سردار حاج قاسم سليماني
تبصره  :1اين رشته از رده سني زير  1سال تا بزرگسال برگزار مي گردد.
تبصره  :2شرکت کنندگان مي بايست آثار خود را در برگه  A3يا  A4ارائه نمايند .استفاده از تمامي وسايل رنگ آميزي
بالمانع است.
ضوابط فنی و اجرایی :
 -1درونمايه و محتواي آثار مي بايست مطابق موضوعات ارائه شده باشد؛ از اين رو موضوعات نامرتبط اگرچه زيبا هم
باشند ،از گردونة مسابقات حذف خواهند شد.
 -2چنانچه عدم تأييد اصالت اثر در هر يک از مراحل جشنواره احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعيين شده ،الزم است اصل اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 -4مشخصات کامل صاحب اثر بايد در صفحهاي جداگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 -5هر نفر فقط يک اثر بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.
 -6اثر ارسالي بايد داراي شناسنامه باشد.
 -1شناسنامه هر اثر ،شامل نام و نام خانوادگي ،نام شرکت ،شماره پرسنلي و مقطع تحصيلي ميباشد که الزم است در
پشت اثر – باال سمت چپ نصب شود( .فرم مربوطه)
 -5در مرحله حضوري اندازه اثر ،حداقل  A3و حداکثر  11*51سانتي متر باشد.
 -8نوع تكنيک آزاد است.
 -11به آثار کپي شده امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -11نقاشي بايد دستي باشد و نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تغيير کرده باشد.
 -12براي کسب رتبه حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 55

رتبه دوم  :حداقل امتياز 51

رتبه سوم  :حداقل امتياز 51

ب) جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

ايجاد جذابيّت بصري جهت جذب مخاطب

11

2

تسلط هنرمند بر عناصر بصري (ترکيب بندي  ،رنگ و )...

21

3

نحوهي بيان جانمايه موضوع در اثر (تاثير آيه يا سوره موردنظر) /نزديكي به معاني و مفاهيم پيام

21

4

ساختار زيبايي شناختي اثر

11

5

ابداع و خالقيّت در موضوع و ارايه اثر

11

6

استفاده از تكنيک مناسب در سبک اجرا و بيان موضوع

11

1

رعايت ريتم

11

5

اجرا و هماهنگي بين عناصر و ارائه کامل کار

11

جمع کل

111
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مقاله نويسی
عمومي مقاله:
 .1تكميل فرم ثبت نام و درج در صفحه اول مقاله
 .2محتواي مقاله بايد در جهت اهداف و موضوعات تعيين شده باشد.
 .3مقاله حاصل مطالعات ،تجارب و پژوهش هاي نظام مند و معتبر نويسنده بوده و قبالً در جايي منتشر نشده باشد.
 .4مقاله داراي اطالعات کتاب شناختي معتبر باشد.
 .5مقاله بايد به زبان فارسي نوشته شود.
شرايط اختصاصي مقاله
 .1حجم مقاله از  21صفحه و  311واژه فراتر نرود.
 .2براي سهولت ارزيابي و ويرايش ،مقاله بر يک روي کاغذ با رعايت فضاي مناسب در حاشيههاي کاغذ و ميان سطرها،
حروف چيني شود و همراه با فايل الكترونيكي ارسال گردد.
 .3تلفظ نام ها و مفاهيم ناآشنا ،با استفاده از الفباي صوتي(آوانويسي) پس از فارسي آن ياد شود.
 .4معادل خارجي نام ها و مفاهيم مهم به کاررفته در متن ،جلوي نام يا مفهوم مربوط ميان پرانتز آورده شود.
 .5استناد و ارجاع در پايان نقل قول( با ذکر نام نويسنده ،سال نشر و شمارة جلد و صفحه اثر ،مانند نمونة زير آورده
شود)در نقل قول مستقيم از گيومه استفاده گردد و در تكرار ارجاع ،مثل بار اول نوشته شود و از کاربرد واژه هاي همان،
همو ،پيشين و  ...خودداري گردد.
 .6چنانچه از نويسندهاي در يک سال بيش از يک اثر انتشار يافته باشد ،با ذکر حروف الفبايي پس از سال انتشار از
يكديگر
متمايز شوند.
 .1يادداشت هاي توضيحي در پايان مقاله (پيش از کتابنامه) آورده شود.
 .5کتابنامه مآخذ فارسي و التين به طور جداگانه با ترتيب الفبايي ،در پايان مقاله با ذکر مشخصات زيرآورده شود:
 .11نتايج تحقيق و در صورت امكان چگونگي ارتباط وکاربرد آن در جامعه ،در پايان مقاله ياد شود.
 .12چكيدهاي حدود  200واژهاي در بردارندة عنوان و موضوع مقاله ،روش تحقيق و نتيجه گيري تهيه و به همراه
فهرستي ازکليدواژه ها (حداکثر  7واژه) ،به طور جداگانه ضميمة مقاله گردد.
نکات مهم :هريک از موارد زير به تنهايی می تواند موجب رد مقاله گردد:
 .1عدم ارتباط موضوع يا محتواي مقاله ،با محورهاي مسابقه.
 .2عدم رعايت ساختار مقاالت علمي.
 .3مقاله متعلق به ديگري باشد.
 .4مقاله برگرفته از اينترنت باشد.
 .5مقاله فاقد فهرست منابع و هرگونه ارجاع و استناد باشد.
 .1شرکت کنندگان در اين رشته مي بايست پس از انتخاب يک موضوع از موضوعات تعيين شاده ،پاس از لحاام نماودن
اسلوب نگارش مطابق موارد ذيل آثار خود را به واحد قرآني مرکز ارسال نمايند:
 .2شرکت کنندگان در اين رشته مي بايست يكي از موضوعات مطروحه را انتخاب و آثار خود را حداکثر در  15تا  21صفحه
برگه  A4با فونت  Bnazaninبا اندازه  13تنظيم نمايند .مقاالت ارائه شده حتي االمكان بايد از ويژگي هايي از قبيل ارائه
مطالب و نظرات جديد ،رعايت اسلوب نگارش ،پرهيز از تكرار هاي غير ضروري و  ...برخوردار باشد.
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 .3ذکر دقيق منابع و ماخذ و بيان مستندات ،صفحه آرايي ،ويرايش و تجليد ،تنظيم مناسب (عنوان ،فهرست ،مقدمه ،متن
و نتيجه گيري) و سليس و روان بودن مطالب و موضوعات ،ضروري است و داراي امتياز مي باشد.
موضوعات:
* اصول و شاخصه هاي سبک زندگي قرآني( در محيط خانواده )
* امر به معروف و نهي از منكر کار آمد در عصر حاضراز نگاه قرآن و عترت (شاخصه ها و الگوها)
* فرهنگ مقاومت و استكبار ستيزي در آموزه هاي قرآن کريم و احاديث ائمه طاهرين(ع)
* ساده زيستي و پرهيز از تجمل گرايي مديران و مسئوالن  ،زيربناي بالندگي فرهنگي و اقتصاد مقاومتي
* فرهنگ اقتصاد و اقتصاد فرهنگي از منظر قرآن وعترت
نحوه ارزشیابی مقاالت ( از 011امتیاز)
نوع

مالك ها و ضوابط ارزشيابي

امتياز

شكلي

صفحه آرايي ،ويرايش ،تجليد و سليس و روان بودن مطالب

25

رعايت ضوابط اعالم شده و انتخاب عنوان مناسب براي مقاله

5

ذکر دقيق و بيان مستندات ،منابع و ماخذ و تجزيه و تحليل آيات و . . .

21

استفاده و برداشت صحيح از آيات و مستندات ارزشي

21

جامعيت و انسجام و ارتباط کامل مطالب

11

الگو پردازي و طراحي ايده مناسب و نتيجه گيري

21

محتوايي

عکاسی
* مهلت ارسال آثار تا تاريخ  1ارديبهشت ماه خواهد بود.
الف) ضوابط فنی و اجرايی :
 -1موضوع:
* عبوديت ،نيايش و تالوت قرآن در ايام کرونا
* پرداخت زکات و فرهنگ دستگيري از نيازمندان
* پاسداري از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن و عترت
* فضائل و رذائل اخالقي از نظر آيات و روايات اهل بيت (ع) (با ريز موضوعات :اخالص و ريا ،صدق و کذب يا سخاوت و بخل)
* روحيه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت
 -2چنانچه عدم تأييد اصالت اثر احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -3مطابق زمانبندي تعيين شده ،الزم است اصل اثر شامل  :پرينت و فايل مربوطه به دبيرخانه جشنواره ارسال شود؛
بنابراين به آثار کپي شده امتيازي تعلق نمي گيرد.
 -4مشخصات کامل صاحب اثر و خود اثر بايد در صفحهاي جداگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 -5هر نفر فقط يک اثر بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.
 -6اثر ارسالي بايد داراي شناسنامه باشد.
 -1اندازه اثر ،حداقل  15*11و حداکثر  41*31سانتي متر باشد.
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 -5عكس ميتواند رنگي ،سياه و سفيد ،آنالوگ و يا ديجيتال باشد.
 -8عكس نبايد بوسيله فتوشاب در رايانه تغيير کرده باشد.
 -11براي کسب رتبه  ،حداقل امتياز کسب شده توسط شرکتکنندگان به شرح جدول ذيل است:
رتبه اول  :حداقل امتياز 51

رتبه دوم  :حداقل امتياز 15

رتبه سوم  :حداقل امتياز 11

ب) جدول امتيازات :
امتياز شاخص هاي داوري

رديف

امتياز

1

کيفيت مناسب و پردازش عكس

21

2

ترکيب بندي صحيح و استفاده درست از عناصر بصري

21

3

خالقيّت و نوآوري و نگاه متفاوت در عكاسي

31

4

به کارگيري عناصر فرهنگي ايراني و اسالمي

15

5

رعايت اصول اوّليه عكاسي

5

6

استفاده از تكنيک

5

1

پيام

5
جمع کل

111

طراحی پوستر
* مهلت ارسال آثار تا تاريخ  1ارديبهشت ماه خواهد بود.
الف) ضوابط فنی و اجرايی :
 -1موضوع:
 .1عبوديت ،نماز و نيايش منظر قرآن و عترت
 .2پرداخت زکات و فرهنگ دستگيري از نيازمندان
 .3پاسداري از محيط زيست و جهان طبيعت از نگاه قرآن و عترت
 .4فضائل و رذائل اخالقي از نظر آيات و روايات اهل بيت (ع) (با موضوعات :اخالص و ريا ،صدق و کذب يا سخاوت و بخل)
 .5روحيه جهاد و فرهنگ شهادت در آموزه هاي قرآن و عترت
 .6فرهنگ کار و ارزش گذاري به مهارت در آموزه هاي قرآن وعترت
 -2چنانچه عدم تأييد اصالت اثر احراز شود ،اثر از رقابتها حذف خواهد شد.
 -4مطابق زمانبندي تعيين شده ،الزم است فايل اصلي اثر به همراه پرينت رنگي آن به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 -5مشخصات کامل صاحب اثر بايد در صفحهاي جداگانه تايپ و همراه اثر به دبيرخانه جشنواره ارسال شود.
 -6هر نفر فقط يک اثر بايد به دبيرخانه جشنواره ارسال نمايد.
 -5اثر ارسالي بايد داراي شناسنامه باشد.
 -8شناسنامه هر اثر ،شامل نام و نام خانوادگي ،نام شرکت ،شماره پرسنلي و مقطع تحصيلي ميباشد که الزم است در
پشت اثر – باال سمت چپ نصب شود.
 -11فايل اصلي اثر بايد با مشخصات زير به دبيرخانه جشنواره ارائه شود :
حجم فايل از  2تا  4مگابايت ،فرمت  psdيا  ،tiffمود  RGBرنگي ،رزولوشن  300dpiو اندازه اثر  51*11سانتي متر
باشد و حتما فايل ارسالي بايد اليه باز باشد.
 -11اثر هم به صورت چاپ شده و هم روي  CDارسال شود.
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ب) جدول امتيازات :
رديف
1

امتياز شاخص هاي داوري
رعايت حداکثر ابعاد پوستر ،طبق آيين نامه( 51*11سانتي متر) /اندازه کلمات (لوگو از فاصله
3متري خوانا باشد و ساير فونتها از فاصله يک متري)

امتياز
16

2

بهره گيري از کنتراست مناسب /ترکيب رنگها

16

3

طراحي لوگو

14

4

تايپوگرافي(از سبک هاي طراحي پوستر)

12

5

فرم و تكنيک

14

6

نوآوري و خالقيت

14

1

استفاده از عناصر مناسب و ميزان انتقال مفهوم /پويايي و ايجاز

14

جمع کل

111

