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 جشن خیال
 ارسال اثرفراخوان 

 
 

ه  نوه ررننین اههشوهسه   ر نخستین  شنواره  رهنوی  نوه  رهن  ررننیهن  نوهنوترهن  اههنوت 
 ره بخش نه  زنه بهگزره ن  شار:رسیعتررنهب  نوه  اههاوه  ن اههشوهسه  به هننکهر 

 
 سهز  ن عکهس نقهش ، گهررنک، رصانهسهز ، نجسمه هنرهای تجسمی: .1
نیههگه  )رذننب، گل ن نهغ، رنعنه ن نقهش  رنهرن (،  کاربردی:هنرهای سنتی و  .2

صوهنع رسی  )چاب، رلز، سفهل، شننه(، نوهنه  سوی  )طهرح  ن بهرت پههچه(، 
 خاشوانس ، طهرح  رهش، نعمهه  ن طهرح  صوعی 

 پانهنمهن  ن نمهنوگرنلموهنه، رنلم، نمهننوهنه، رئهره،  هنرهای نمایشی: .3
 نمهآنوگ، سهنر ن آنویسهز  هنرهای موسیقایی: .4

 
 اهداف جشنواره

 ن اههشوهسه  اههنوتر  نوه  نه  شوهسهن  ظهرنت ن رسیعترر 

   زره  بهگره نه  پوهه  اههاوه  ظهرنتن بکههگنه  رنجهر زننوه الزم بهر  نقش آرهنو

 رز طهنقاههاوه   نوه  ررننیه  ن نمچون  رهرنم شت  زننوه   هشتشنواره  نه  نوه  

رن  شهتنه  نوه  ره آنوت  بهر  عالقموت  نه  نوه  آنهه ن بهگزره  اههگه  شوهسهن 

 نوه  ره ررننیه  نه به رعهلنت

 نوه ن  ره رعهلنیهه  رهنوی اههاوه  اسعه ن رقانت ننههات ر 

   اههاوه  ررننیه رنجهر رضه  هقهبت ن رالش ره ننه 

  ن رارنموت ره زننوه نه  نوه  خالقاههاوه  ن اههشوهسه  شوهسهن ، نعهر  ن رجلنل رز 

 نوه  اههاوه نه ن نحصاالت  بهنز ن رهرئه رعهلنت  رنجهر زننوه 

   ه ررننین اههشوهسه  اههاوه  رجهبنهت نوه  ن ربهرل بننیه رنجهر زننوه آشوهن 

  رنجهر رضهن  رن  ن نحباب بهر  اههاوه  ن اههشوهسه  ن رنیقهل آناز  نه  نوه  رز طهنق
 نه  رنه  ر ، بهزرهچه ن اههگه  ره سهل نه  آر بهگزره  نمهننیه  

  شوهسهن  ن پهررخی  به رسیعتررنه  پوهه  نوه  رهر  اههاوه  ن اههشوهسه 

  نسیوتسهز  رجهبنهت نوه  اههاوه  ن اههشوهسه  بهر  رجزنه ن رحلنل ررهراهت آنهه ن ثبت
 ره رههنخچه ررننیه آنه  رسیعتررنه  

 وت  ره ررننیه هنرج رهنوگ نم زنسی  اههن 
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 نهرشعه نمهنوت.پهرهل ررننیه  نوه رارنوت به نوتر  شهت ثبت نهم ره شنواره  ن عالقه
 

 :ننهن  ربنهخهنه
 ، هنبه هن  پههک ررننجا، ااچه)عج( ، نهسنت  به چههههر  نلنعصهرسالن  خنهبه  رنقالبرههر ، 
ن  ه ، نتنهنت رهنوی رشیمهع  ررننین سهخیمه  نعهننت رهنوی  اهش  چهههم، بهالنه، شهنت 

 رشیمهع 
  121 – 99179113 / 99477464  :رلف  

 
 :جشنوارهشمار گاه
 1369رهنهرن  نه   31: هن  نهلت ثبت نهم ن رهسهل آثههآخ

 1369رهرنبهنت نه   :رنیخهب ن ررنه 
 نصهرف به سهلهنز ریح خهننهه  1361سام خهرررنه  : رعالم نیهنج نههن 
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 جشنواره بخش های مختلفمقررات 
 مقررات کلی:

 
o  رکارمند دانشگاه هنالزاماً باید  ره شنواره پتنتآنهنتگه  رثه نیقهض  شهات 

 بهشوت.
o  بهنسی  رهرخار  ن نقههرت شهات ره شنواره  هر به رقت نطهلعه اهر  ن پس  نیقهض

رز رهنهرت رهم ثبت نهم رز پهرهل ررننیه  رهم رکمنل شت  هر پس رز رنضهء رز طهنق 
 اوت.ررانهسنا  به نتنهنت رهنوی  ن رشیمهع  رهسهل 

o ر نیهن  ناهرطالعهت رهم ثبت نهم ن عوهنن  آثهه ره رهنه نطهلب رنینههرر  ن نمهن
النت صحت رطالعهت رهسهل  به عهت  ئرسیفهر  قهره خارنت گهرت، رز رن  هن نس

 .اووت  رستشهات
o  ربنهخهنه شنواره  نجهز بار  به هعهنت حقاق نعوا  ن نهر  ن هضهنت صهحب رثه رز

هت )ره صا آثهه هر  نهریه به نمهننیه  ره صاهت رنکه ، بهر  رهنش رسیفهر  نمهنت.
 قبه رعالم خارنت شت.(هرحقق رن  رنه، شزئنهت نهباطه راسط ربنهخهنه شنواره  نیع

o  به ربنهخهنه رست اثر سهحداکثر نه شهات اووت  نجهز به رهسهل. 
o ییذره شاهر  سنهسننت ، به عهت   ن رعالم ننت  بنو گنه  رهبهه  نارهر پنشرصمنم 

 .شنواره  رست
o )آثهه نوه  آزرر رست.ره  رکونک )هنش رشهر 
o  ه رصانآثهه بهگزنت  نوه  ره نک نمهننیه  ره نعهض رنت عمام قهره خارنت گهرت ن

 به چهپ خارنت هسنت.آثهه ره ایهب شنواره  
o  ،ربنهخهنه نجهز به حذف آثهه رز ره صاهت عتم هعهنت نهاترم رز قارنن  ن ضاربط

 بهشت.شنواره  ن 
o بهشتبال رمهن  نقههرت شنواره  ن رهسهل آثهه به شنواره  به نعوه  ق. 
o سهخیمه  نعهننت نسیقه ره آثهه خار هر به ننهن  ربنهخهنه رصل نوتر  بهنت عالقه

 رهسهل نمهنوت.رهنوی  ن رشیمهع  
o نتر خارنت راووتگهن  اه آثههشه  به نمهننیه  هر  نهبت، گارن  شهات به رمهن  شهات

 شت.
o  ه رثه بصهحب ننخصهت اهنل رهج رصل آثهه هر  نهریه به بخش ررنه  بهنت نمهر  به

 ربنهخهنه شنواره  رهسهل شار.
o ت.به آثهه  اه پس رز نهلت نقهه رهسهل شار، رهرنب رثه ررر  نخارنت ش 
o نه سهل رهره قبهل نه گانه خسههت نهش  رز نسئالنی   ربنهخهنه رصل  شنواره  ننچ

 ره پنش رز رهنهرت هسم  رثه نخارنت پذنهرت.حمل ن نقل آثهه 
o  ره صاهر  اه ره نک هشیه شنواره  رعترر آثهه رهسهل  ره نجماع بنش رز سه رثه

نبهشت به حت نصهب نهسنت  ن ررنه  صاهت نخارنت گهرت نل  آثهه رهسهل  ره صاهت 
نواره  شرلکیهنننک رنیخهب رنلنه ره نمهننیه  شهات ررر  شت  ن رصانه آ  ره ایهب 

 .ثبت خارنت شت
o  ی  به عهت  شهات اووتگه  ن  بهشت ن نیقهضنهت بهنسرصهلت رثه رالنت شت  نسئالنت

 ره رهم ثبت نهم ره قسمت رعهترت رصهلت رثه رن  رعهت هر رعالم رهنهنوت. 
 

 مقررات اختصاصی ارسال اثر 
o رکونک )هنش رشهر( آزرر رست ن آثهه رنجنیهل  ننز پذنهریه ن  شار. 
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o  یه ، به نمهننبه رلنل رنکه  شهات ره  (نوهنه  رنجنیهل) آثههرنجنیهل  رهسهل رهنل
 71ره  11نوهسب چهپ ره ربعهر  سی بهنرهنل نه سهنز رصل  ضهنه  رست. )سهنز 

 ( DPI 311حترقل هزنلانن   شت،بهنیه  سهنی 
o  نه ره حترصالح هنگ، اویهرست، رنهگ  ن هنشو ، اهرپ ره عکسره بخش عکس  

 .قبال رستاه رصهلت عکس هر رغننه نتنت، قهبل
o نوهنه  نمهنن  ن ناسنقهن  رهسهل س  ر  آثهه به انفنت رصانه ن صتر   ره بخش

 نوهسب رلزرن  رست. 
o  نمهنن  آثههره رهسهل رهنت قهبل پذنهش AVI  ن نهMPEG2 .ن  بهشت 
o  رن قطعه عکسبهنت ره لاح رنهر  نمهر  به ننخصهت اهنل صهحب رثه ن نمهنن  آثهه 

 رز پنت صحوه به ربنهخهنه رهسهل شانت.
o  صهرهً بهنت به رهنتناسنقهن  آثهه AVI  به ربنهخهنه شنواره  رهسهل شانت. 


