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 مقدمه

 

با استفاده  سازمان بهزیستی و جامعه ی هدف گسترده ی آن در مجموعهمهدویت  و نماز اقامه فرهنگ  گسترش        

از اهميت  مهدویت و نماز معنویمفاهيم  به پرداختن و مربوطه موضوعات حيطه در جذاب های آرایه و هنری از ابزارهای

 بسزایی برخوردار است.

تفاهم نامه فی مابين سازمان بهزیستی  16و14،13و مهدویت در اجرای بندهای  فرهنگی نمازجشنواره بدین جهت          

 و انيميشن( موشن گرافی ، پادکست کليپ،ساخت توليد آثار هنری ) کتابخوانی، اذان،رشته 3در  و ستاد اقامه نماز کشور،

 .گرددبرگزار می

 اهداف 
 

 سازمان بهزیستی بزرگ خانواده درو مهدویت  نماز اقامه فرهنگ تعميق و ترویج  

 و  در نهادینه سازی فرهنگ اقامه نماز هنری مخاطباناستفاده از ظرفيت ها و استعداد های جهت دهی و

 مهدویت

 سازمان  ی فعال در حوزه های فرهنگی و دینیشناسایی و تجليل از نخبگان هنر 

 

 :جشنواره اركان

 

 کشور بهزیستیفرهنگی سازمان امورمدیرکل   کشوری: جشنواره دبير 

 دبير اجرایی:یکی از کارشناسان دفتر امورفرهنگی سازمان به انتخاب مدیرکل دفتر 

 بهزیستی استان  محترم دبير استانی جشنواره: مدیر کل 

 مسؤل محترم امور فرهنگی استان دبيراجرایی استانی: کارشناس 

 هيئت داوران استانی 

 کشوری هيئت داوران 

 

 

 

 



 

 

 شرایط و ضوابط عمومی

 

 می باشد. "نماز و مهدویت"جشنواره بخش های  کليه  موضوع  

 پس از برگزاری مرحله استانی به محض دریافت این بخشنامه آغاز به کار نموده و ستیدبيرخانه های استانی بای، 

حداکثر تا بر اساس شرایط و ضوابط اختصاصی رشته ها گرایش را  رشته و هر هر اطالعات نفرات برتر استانی

 اعالم نمایند. سازمان امور فرهنگی  به دفتر 99اسفندماه سال  6 تاریخ 

  کليه بخش های جشنواره به صورت غير حضوری پروتکل های بهداشتی  جهت رعایت مقرر است از آنجایی که

فضای مجازی  برای ارسال آثار شرکت کنندگان از طریق، دبيرخانه استانی می بایست بستر مناسب گرددبرگزار 

 فراهم نمایند.را 

 

 

 بخش های جشنواره و مخاطبین:

 ویژه کارکنان سازمانکتابخوانی : (1

 سال 18و باالی  18گروه سنی زیر  2ویژه جامعه هدف و کارکنان و خانواده آنها در  :اذان  (2

)کليپ، موشن گرافی، پادکست و  توليد توليد آثار هنری با موضوع نماز و مهدویت شامل : بخش هنری (3

 انيميشن( ویژه کارکنان و خانواده های آنها و جامعه هدف

 

 

 

 

 



 

 

 

 شرایط و ضوابط اختصاصی بخش های جشنواره

 

 )ویژه كاركنان (كتابخوانیشرایط و ضوابط اختصاصی بخش 

 

 می باشد. شرکت  "خامنه ایآیت اهلل حضرت نماز در کالم "کتاب  ، منبع پيش بينی شده این بخش از مسابقات

در دسترس مخاطبان قرار می گيرد، به  PDFه ی این کتاب که در قالب فایل عکنندگان می بایست پس از مطال

سواالتی که بر اساس محتوای این کتاب تهيه شده و فایل آن در اختيار شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت 

 ارسال نمایند. شنواره استانیدبيرخانه ج مجازی به از طریق فضای پاسخنامه  را تصویر پاسخ داده و 

 

  ح داده اند، به از ميان افرادی که به سواالت پاسخ صحيرا سه نفردبيرخانه ی استانی در این  بخش می بایست

 قيد قرعه، انتخاب و به نحو شایسته با اعطای هدایایی از آنها تجليل به عمل آورد.

 

 )ویژه كاركنان و خانواده آنان و جامعه هدف سازمان بهزیستی( اذانشرایط و ضوابط اختصاصی بخش 

 باشد میسال  18و باالی  18گروه سنی زیر  2در   برادران مختص رشته این. 

 در قالب فایل صوتی از طریقی که توسط دبيرخانه آثار خود را  بایست می رشته این در کنندگان شرکت

 ارسال نمایند. )فضای مجازی( جشنواره استانی تعيين می گردد

 و جامعه ی هدف سازمان صورت می پذیرد. و خانواده آنها  داوری این رشته به طور مجزا در دو بخش کارکنان 

 ن، در ابتدای هر فایل صوتی می بایست شرکت کننده نام و نام خانوادگی ، کدملی و بخش منتسب خود )کارکنا

مورد اطالعات دقيق شرکت کنندگان آثار فاقد م نماید در غير این صورت اعالرا  خانواده آنها یا جامعه هدف( 

  یابی قرار نخواهد گرفت.  زار

 

 



 

 

 

 

 

  نفر افراد حائز باالترین امتياز استانی به همراه آثار خود، به شرح ذیل  4در پایان برگزاری می بایست جمعا

 جهت داوری به دبيرخانه کشوری معرفی گردند:

 سال 18کارکنان یا خانواده آنها در گروه سنی باالی الف:یک نفر از 

 سال18ب:یک نفر از خانواده کارکنان در گروه سنی زیر

 سال 18ج:یک نفر از جامعه هدف در گروه سنی باالی 

 سال 18د:یک نفر از جامعه هدف در گروه سنی زیر 

  شود هدایایی از سوی استان اهدا های شرکت کنندگان گروه کدام از نفر برگزیده این بخش در هر  3به. 

  اهداء خواهد شد. یال ر  20.000.000 نفر برتر مرحله ی کشوری در هر بخش مبلغ  5به 

 

 

 

)ویژه كاركنان و تهیه كلیپ، موشن گرافی، پادكست و انیمیشن:آثار هنریتولید شرایط و ضوابط اختصاصی بخش 

 خانواده آنان و جامعه هدف سازمان بهزیستی(

 كلیپ  -

  باید در قالب فایل آثار ارسالیMP4  باشد مگابایت 120نباید بيشتر از بوده حجم آن. 

  باشد. می دقيقه 10آثار مجاز حداکثر مدت زمان 

 موشن گرافی -

 باشد بيشتر ثانيه ۹0 نباید از  زمان آثار توليدی. 

 توليد این محتواها باشد” مربوط به مباحث نماز و مهدویت اطالعات“بر می بایست تاکيد اصلی  در آثار ارسالی .

 باشد.  مختصر، مفيد و جذاب  باید

 

 

 



 

 

 پادكست -

 نمایندمسابقه شرکت  این صورت فردی یا در قالب گروهی درتوانند بهمی شرکت کنندگان. 

 مگابایت باشند.  25ها باید حداکثر دقيقه و حجم پادکست 5 کثرها باید حدامدت زمان پادکست 

 ها آزاد است. های صوتی در پادکستاستفاده از جلوه 

 

 انیمیشن -

  باید در قالب فایل آثار ارسالیMP4  باشد مگابایت 120نباید بيشتر از بوده حجم آن. 

  باشد. می دقيقه 10آثار مجاز حداکثر مدت زمان 

 ستانی تعيين که توسط دبيرخانه جشنواره ا را از طریق فضای مجازی آثار خود  بایستی شرکت کنندگان مي

 ارسال نمایند. می گردد

 به طور مجزا در دو بخش کارکنان و جامعه ی هدف سازمان صورت می پذیرد. ها داوری این رشته 

 ،شرکت کننده می بایست در انتهای اثر توليدی خود نام و نام  انيمشن و کليپ در بخش موشن گرافی

 خانوادگی،کد ملی و بخش منتسب )کارکنان، خانواده آنها و جامعه هدف( را ثبت نماید.

  در بخش پادکست شرکت کننده می بایست در انتهای اثر توليدی خود نام و نام خانوادگی،کدملی و بخش

 عه هدف( را اعالم نماید.منتسب)کارکنان،خانواده آنها و جام

  مورد ارزیابی قرار نخواهد گرفت.  کت کنندگان اطالعات دقيق شرآثار فاقد  

  نفر از  1نفر از گروه کارکنان و خانواده آنها و 1نفر برتر در هر بخش شامل   2آثار در پایان  برگزاری می بایست

 دد.دبيرخانه ستادی جهت داوری بخش کشوری ارسال گرجامعه هدف به 

  نفر از جامعه هدف هدایایی  2نفر از کارکنان و خانواده آنها و  1نفر برگزیده این بخش در هر گروه  شامل  3به

 شود.از سوی استان اهدا 

  ریال اهداء خواهد شد.  30.000.000مبلغ  ،نفر برتر مرحله ی کشوری در هر بخش 5به 

 

 

 

 


