
 فردی:آثار و دستاوردهای برگزیده 

 عکس 

 در رشته عکاسی برگزار می شود یاین بخش با هدف تولید آثار فاخر و شناسایی استعدادهای دانشجوی

 :شرایط و ضوابط 

شنواره بارگذاری مگابایت بر روی سامانه ج 00۱حجم و حداکثر dpi 300عکس ها می بایست با کیفیت

 .مگاپیکسل باشد ۱3باید  یهای موبایلسعک (رزولوشن) حشوند حداقل وضو

شه ای وارد خدمجاز است که به اصالت عکس  یتا جای پکس در حد اصالح نور و رنگ و کراویرایش ع 

 .هستیممعذور  پانوراما ،الژوک ،تاژفتومونهای از پذیرش عکس .نکند

ری لوگو یا هر نشانه تصوی ،واترمارک ،تاریخ ،حاشیه، پاسپارتو ،اید دارای امضای عکاسنب، های ارسالیعکس

 .باشند

االتر اصل فایل با کیفیت ب ،در صورتی که کیفیت آثار ارسالی برای نمایش در نمایشگاه مناسب نباشد 

 .عکس از جشنواره حذف خواهد شد ،در صورت عدم ارائه فایل اصلی .درخواست خواهد شد

عکسها باید دارای عنوان بوده و اطالعات مربوط به مکان و زمان عکس برداری و مدل دوربین مورد استفاده 

 شوند. بارگذاری، بارگذاری هنگام در

 ادبی

 .گیرندکوتاه مورد داوری قرار می داستان ،ترانه ،نثر ادبی ، نو(،کالسیک)در این بخش رشته های شعر 

 :ابطضو و شرایط

نیمایی  ،پیدس)و شعر نو  و...(  قصیده ،دوبیتی یا رباعی ،مثنوی ،غزل) های شعر کالسیکین بخش شامل رشتها

 .باشدترانه و داستان کوتاه می (،کاریکلماتور)قطعه ادبی، نثر ادبی  و...(

و  5/۱سایز طوطفاصله خ ،px۱4سایز  Nazanin B تعایت اصول و حروف نگاری با فونآثار باید با ر 

 .دنشو یارذرگاتوسط دانشگاه ب  pdfبا فرمت

 باشدکلمه می 2000حداکثردر رشته نثر ادبی  ه،کلم 3500تعداد کلمات در هر رشته داستان کوتاه حداکثر 

 .(در این رشته حداقلی در نظر گرفته نشده است)

 هنرهای تجسمی 



 ،وسترپ ،نقاشی ،این بخش با هدف تشویق و حمایت از آثار فاخر و شناسایی استعدادها در رشته خوشنویسی

 .شودمی برگزار حجم و تصویرسازی

 ضوابط: و شرایط 

 ت.آزاد اس ،نوع تکنیک اثر

 مگابایت باشد. 6یک و حداکثر  حداقل بایست می ارسالی فایل هر حجم

را برای تشریح و تبیین ایده و اثر خود را ارسال  (statement) متن نوشتاری ، یکمتقاضیان همراه فایل ها

 .کلمه باشد ۱00حداکثر  ستاین نوشتار می بای .کنند

 .باشد Jpg یاو Tiffفرمت  باو dpi300در بخش پوستر ارسال فایل اصلی با رزولیشن 

رای اثر را باصل یا   psdشرکت کننده موظف است فایل الیه باز ،در صورت درخواست داوران جشنواره

 ند.احراز هویت آن را ارائه نمای

 .باشد ۷0* 50و  A4باید حداقل  کسابعاد ع

 .الزامی است ر، نام اثر، رشته و...(اث نام خانوادگی صاحباثر شامل)ارائه شناسنامه 

 (صنایع دستی)هنرهای کاربردی

نوعات مص :داد ها در بخش هنرهای کاربردی و صنایع دستیتعسا اییشناس این بخش با هدف حمایت از آثار و

 گزاربر تذهیب و ارگری، نگگلیم ، فرش،ای پارچه ، مصنوعاتسفالی مصنوعات ،مصنوعات چوبی ،فلزی

 .شودمی

 :ضوابط و شرایط

 .است آزاد ،اثر تکنیک نوع

 .مگابایت باشد 6حداکثر و حداقل یک  می بایست هر فایل ارسالیحجم 

 .واضح و باکیفیت باشد ،باید به صورت کاملعکس ارائه شده اثر 

 .جشنواره ثبت گرددبه طور کامل باید توسط متقاضی در  ثر،توضیح در مورد چگونگی خلق ا

 ااجرو گویندگی ، دکلمه خوانی



 گویندگی و ،ایت از آثار و شناسایی استعداد های دانشجویی در زمینه دکلمه خوانیاین بخش با هدف حم

 .شوداجرا برگزار می

 است. زامیلجشنواره ا بارگذاری فایل ویدیویی اثر در

 :آثار و دستاوردهای برگزیدی گروهی جشنواره ملی رویش

های هنری و همچنین تقویت روحیه فعالیتها های تئاتر دانشگاهف تقویت کانونبا هددبیرخانه جشنواره 

 .کندرا برگزار می بخش تئاترگروهی و حمایت از تولیدات کانونی 

 :قرار دارند لیذدر این بخش رشته های 

 تئاتر صحنه

 تئاتر رادیویی

 عزیه و آیین های مذهبی و انقالبیت

 تئاتر مونولوگ

 :ایط و ضوابطشر

 ارسال نام بازیگران و عوامل گروه

 (کلمه 300حداکثر )چکیده داستان فیلم یا اثر یل متنیاف

 .اثر نمایشی می بایست به صورت کامل و با یک دوربین به صورت پیوسته فیلمبرداری گردد

 .دنکه در دانشگاه خود اجرا شده باش، داوری خواهد شد یبدیهی است آثارتبصره: 

 .دنباشی اثر میهای اجراعکس و بروشور ،م به ارسال پوسترلزآثار منتخب م

 .نویسنده یا مترجم مجوز کتبی

فراغت  دو نیم سال از تاریخ حداکثر بوده ویا در هر اثر کارگردان اثر می بایست دانشجو است ضروری :تبصره

 .از تحصیل آن گذشته باشد

 فیلم

یر های زدر رشته ،دانشجویی و شناسایی استعدادهای جوان در حوزه فیلماین بخش با حمایت از تولیدات 

 :شودمی برگزار 



 فیلم کوتاه داستانی

 فیلم مستند و تجربی

 ط:بضواوشرایط

 گروه عوامل و بازیگران نام ارسال

 (کلمه 300 حداکثر)اثر یا فیلم داستانمتنی چکیده  فایل

لی از سال تحصی نیم دودر هر اثر کارگردان اثر می بایست دانشجو بود و یا حداکثر ضروری است: تبصره

 .دوره فراغت از تحصیل آن گذشته باشد

 چند رسانه ای

و استعدادهای جوان در عرصه تولید  ثاربا هدف شناسایی آنخستین بار در جشنواره ملی رویش  نای

 .دشوهای زیر اجرا میای در رشتهچندرسانه

 (انیمیشن)نمایی پویا

 موشن گرافیک

 (کلیپ)نماهنگ

 تپادکس

 :شرایط و ضوابط

 اثرم خانوادگی اعضای گروه تولید ناو ارسال نام 

 است. پذیرش مورد بعدی سه و بعدی دو تولیدی آثار( یمیشن)انویانماییدر رشته پ

 .شودمی پذیرفته رشته این رایج های ساختار اساس بر تولیدی آثار ،گرافیک موشن رشتهدر 

 دقیقه تولید شده باشد. 3زمانی کمتر از  هدرباز آثار بایست می )کلیپ(،نماهنگ رشته در

 ضبط شوند.آثار با کیفیت مطلوب  تا ضروری است ،در رشته پادکست

 :نکات مهم

ایزه تعلق د فقط یک جنداشته باش گروهکارگردان و سرپرست  ،ار برگزیده که بیش از یک نویسندهه آثب :الف

 .خواهد گرفت



دبیرخانه جشنواره حقوق آثار راه یافته به مرحله داوری را برای خود محفوظ می داند و حق استفاده آنها را 

 .جشنواره داردو سایر آثار کتاب  در

 .معنای پذیرش ضوابط و رای داوران است شرکت در جشنواره

در . احت ذکر شودبه صر ،هنرمندان مرجعو آثار اثر یا  از قتباسه برداری و ا، گرتبرداشتاویل، الزم است ت

 .گرددغیر این صورت از جشنواره حذف و تمامی جوایز امتیازات لغو می

 .گرفتخواهد ن جشنواره قبلی مورد ارزیابی قرار آثار شرکت کننده در

 .خواهد گرفتنمورد ارزیابی هیئت داوران قرار  ،آثار ارائه شده خارج از موارد ذکر شده

 


