
 بسمه تعالی

 یا لیسٌا وٌّا هؼىن فٌفَص فَصاً ػظیواً

 آیین نامه اولین سوگواره رسانه ای دانشگاه جامع علمی کاربردی

 "رحمت واسعه"

 

 شرایط عمومی

 .ولیِ داًطجَیاى، اسازیذ ٍ واسوٌاى داًطگاُ جاهغ ػلوی واستشدی هی زَاًٌذ دس ایي هساتمِ ضشور ًوایٌذ -

 .اسسال ًوایٌذ واًال زلگشام، آثاس خَد سا اص طشیك هساتمِّای  تخصولیِ زَاًٌذ دس  ًٌذگاى هیضشور ن -

 .تاضذ دتیشخاًِ حك چاج ٍ اسسفادُ اص آثاس اسسالی تِ جطٌَاسُ سا تا روش ًام صاحة اثش داسا هی -

اتْاهاذ ًاضی اص هفاد  خز زصوین ًْایی دستاسُ هَاسد خیص تیٌی ًطذُ وِ دس همشساذ حاضش لحاظ ًطذُ ٍ یاا -

 .آى ٍ زغییش دس تؼضی اص همشساذ تا دتیش جطٌَاسُ اسر

 .تِ آثاسی وِ خاسج اص هَضَػاذ هطشح ضذُ تاضذ زشزیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ -

 .تشگضاس وٌٌذُ حك اسسفادُ اص آثاس اسسالی سا تشای هصاسف واهال فشٌّگی خَاّذ داضر -

تشگضیذگاى جطٌَاسُ هلضم ّسسٌذ طی . تاالزشیي ویفیر هوىي زَلیذ ضَدولیِ آثاس تایذ دس صَسذ اهىاى تا  -

 .فشاخَاًی آثاس تا ویفیر اصلی سا تشای دتیشخاًِ اسسال ًوایٌذ

 :الصم تِ روش اسر ّش اثش اسسالی تایذ داسای هطخصاذ صیش تاضذ

 ًام ٍ ًام خاًَادگی -

تَدى، وذ خشسٌلی دس صَسذ  دس صَسذ داًطجَ تَدى،وذ هذسسی دس صَسذ اسساد ضواسُ داًطجَیی -

 واسهٌذ تَدى

 ًام هشوض داًطگاّی -

 ضواسُ زلفي ّوشاُ ٍ ثاتر -

 .دس صَسذ ًمص دس اسسال اطالػاذ هزوَس، اثش اسسالی اص لیسر داٍسی حزف خَاّذ ضذ: زَجِ

 

 سوگوارهموضوع 

 .آثاس هی تایسر تا سٍیىشد استؼیي ٍ خیادُ سٍی استؼیي زْیِ ٍ اسسال ضَدولیِ 

ادبی بخش * 



. ًثاضذ ...تشگشفسِ اص وساب ٍ  ،هسَى -

. زاوٌَى دس فضای هجاصی هٌسطش ًطذُ تاضذ -

 ضؼش

 .هحذٍدیسی دس لالة ّای ضؼشی تشای اسسال تِ جطٌَاسُ ٍجَد ًذاسد -

 .اثش تِ دتیشخاًِ اسسال ًوایٌذ  3زَاًٌذ حذاوثش  وٌٌذگاى دس تخص ضؼش هی ضشور  -

  هسي ادتی

 .دلٌَضسِ ٍ خاطشُ ًیض هی تاضذهسي ادتی ضاهل  -

 .زَاًذ حذاوثش سِ هسي ادتی تشای ضشور دس جطٌَاسُ اسسال وٌذ ّش ًَیسٌذُ هی -

 .تِ سایش آثاس اسسالی زشزیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ. ولوِ تاضذ 100الی  60تایذ تیي هسي ادتی اسسالی  -

 وَزاُ  داسساى

 .تشای ضشور دس جطٌَاسُ اسسال وٌذ زَاًذ حذاوثش سِ داسساى خَد سا ّش ًَیسٌذُ هی -

 .تِ سایش آثاس اسسالی زشزیة اثش دادُ ًخَاّذ ضذ. ولوِ تاضذ 700الی  500تایذ تیي داسساى اسسالی  -

 ػىس ًَضر

 30ػىس هسي سٍایی خَد سا وِ حذاوثش  3زَاًٌذ حذاوثش تشای  ًَضر، ضشور وٌٌذگاى هی دس تخص ػىس -

 .ولوِ تاضذ، تِ ًگاسش دسآٍسًذ

  .ًَضسِ دس صیش ػىس هشتَطِ اسسال ضَدالصم اسر ػىس  -

 

بخش صوتی و تصویری *
 

 .تِ ّیچ ػٌَاى دس هشحلِ اًسخاب آثاس ضشور دادُ ًخَاٌّذ ضذٍ تا ویفیر خاییي ّای هؼیَب  فایل: ززوش هْن

 .ولیِ تخص ّا دس دٍلسور دٍستیي هَتایلی ٍ دٍستیي حشفِ ای تشگضاس خَاّذ ضذ

 

 ػىس

 .اص ایٌسشًر گشفسِ ًطذُ تاضذػىس ّا  -

 .فشین ػىس تشای جطٌَاسُ اسسال ًوایذ 3ّش ػىاس هی زَاًذ حذاوثش  -



. ٍیشایص ػىس هجاص تَدُ، اها ًثایذ تِ هشصّای گشافیه، زصَیشساصی، ٍ حزف تؼذ ٍ خشسدىسیَ ًواّا تیاًجاهذ -

خاسداسزَ، اػوال یا واّص گشیي ٍ زمَیر الصم تِ روش اسر زشاص ًَس ٍ وٌسشاسر، زٌظین ٍ وٌسشل سًگ، وشاج، 

 .ضاسخٌس ٍ والسیسی آصاد اسر

 خَسسش ٍ ایٌفَگشافی

 .ثاس گشافیىی تایذ تِ صَسذ ػوَدی زَلیذ ضَدآ -

 .تاضذ dpi300 ساًسی هسش ٍ تا سصٍلَضي 50× 70اتؼاد ّش اثش تایذ  -

 .اثش هی تاضذ 3حذاوثش زؼذاد آثاس اسسالی تشای ّش ضشور وٌٌذُ   -

    روش اسر وِ دس صَسذ ساّیاتی اثش تِ دٍس ًْائی داٍسی ، اسسال اصل اثش تِ دتیشخاًِ جطٌَاسُ تش سٍیالصم تِ 

CD   تا فشهر ٍCMYK tif    الضاهی هی تاضذ. 

 سر ٍ سادیَ ایٌسشًسیخادنَ

 .دلیمِ تاضذ 7فایل ّای صَزی زَلیذ ضذُ حذاوثش ًثایذ تیطسش اص  -

 .گشدد ساخسِ ضذُ تاضذ، زْیِ وٌٌذُ خادوسر تِ ػٌَاى صاحة اثش ضٌاخسِ هیچٌاًچِ واس تِ صَسذ گشٍّی  -

ّوچٌیي چٌاًچِ واس تِ صَسذ گشٍّی ساخسِ ضذُ تاضذ، اهىاى ضشور دس جطٌَاسُ تا ػٌَاى گشٍُ یا زطىل  -

 .تاضذ داًطجَیی ًیض هجاص هی

 .هحذٍدیسی تشای زؼذاد آثاس اسسالی ٍجَد ًذاسد -

 ولیح

 .دلیمِ تاضذ 5ضذُ ًثایذ تیطسش اص  ولیح ّای زَلیذ -

ّوچٌیي چٌاًچِ واس تِ صَسذ گشٍّی ساخسِ ضذُ تاضذ، اهىاى ضشور دس جطٌَاسُ تا ػٌَاى گشٍُ یا زطىل  -

 .گشدد ی هیقدس غیش ایي صَسذ فشسسٌذُ اثش تِ ػٌَاى صاحة اثش زل. تاضذ داًطجَیی ًیض هجاص هی

 .فیلن هی تاضذ 3حذاوثش آثاس اسسالی  -

 

هَضي گشافی 

 .فیلن هی تاضذ 3حذاوثش آثاس اسسالی  -

 .دلیمِ تیطسش تاضذ 3فیلن ّای وَزاُ اسسالی ًثایذ اص  -

 فیلن وَزاُ

 .دلیمِ تیطسش تاضذ10فیلن ّای وَزاُ اسسالی ًثایذ اص  -



 .فیلن هی تاضذ 3 حذاوثش آثاس اسسالی -

 .تاضذ ًیض اهىاى خزیش هی اهىاى ضشور دس جطٌَاسُ تا ػٌَاى گشٍُ یا زطىل داًطجَیی -

 هسسٌذ

 .دلیمِ تیطسش تاضذ 15ّای هسسٌذ اسسالی تِ جطٌَاسُ ًثایذ اص  هذذ صهاى فیلن -

 .هحذٍدیسی تشای زؼذاد آثاس اسسالی ٍجَد ًذاسد -

 .تاضذ اهىاى ضشور دس جطٌَاسُ تا ػٌَاى گشٍُ یا زطىل داًطجَیی ًیض اهىاى خزیش هی -

 

 : جوایز مسابقه

 سفش تِ ػسثاذ ػالیاذووه ّضیٌِ 

 ووه ّضیٌِ سفش هطْذ همذس

 زثلر

 ّذایای ًمذی 

ٍ... 

 مهلت ارسال آثار

 .تِ دتیشخاًِ سَگَاسُ اسسال ًوایٌذ 1396آتاى هاُ 29ضشور وٌٌذگاى هی زَاًٌذ آثاس خَد سا زا زاسیخ 

 نحوه ارسال آثار

 .واًال اسسال ضَدولیِ آثاس تا ّطسگ ًام سَگَاسُ ٍ ّطسگ ًَع هساتمِ تِ ادهیي ّای 

 :تِ طَس هثال

 ػىس-ٍاسؼِ-سحور#

 ٍیا

 ادتی-هسي-ٍاسؼِ-سحور#

 ٍیا

 وَزاُ-فیلن-ٍاسؼِ-سحور#

 jameplus@    واًال دتیشخاًِ هشوضی سَگَاسُ      

          

 


