ببسوِ تعبلی
السـالم علیک یا ابا عبـداهلل الحسـین (ع)

فراخَاى

ششویـي هسـببقِ بیـي الوـللی

م
ح
« مهر رم »

ّوضهبى ثب فشا سسیذى هبُ هحشم الحشام ّ 2441دشی لوشی ثب دسًظش گشفتي ضشایظ ًبضی اص ضیَع ثیوبسی وشًٍب دس خْبى
ٍ ثب تأویذ ثش حفؼ سالهت ػضاداساى حسیٌی ٍ سػبیت دلیك دستَسالؼول ّبی ثْذاضتی ،هشوض فٌبٍسی اعالػبت ٍ سسبًِ ّبی
دیدیتبل ٍصاست فشٌّگ ٍ اسضبد اسالهی ٍ اداسُ ول فشّـٌگ ٍ اسضبد اسالهی استبى ســوٌبى ثـب ّوىـبسی سـبصهبى ّـبی
هلی ٍ ثیي الوللی ،الذام ثِ ثشگضاسی ضطویي هسبثمِ ثیي الوللی «هْشهحـشم» هی ًوبیٌذ.
اّذاف:
ّ -2وگشایی ٍ ّن افضایی ثیي الوللی دس حَصُ تَلیذ ٍ ًطش هحتَای فشٌّگی ػبضَسایی دیدیتبل
 -1هطبسوت دس ایدبد ٍحذت ٍ ثشادسی دس خْبى اسالم ثب ثْشُ گیشی اص پیبم ّبی لیبم ػبضَسا
هَضَعبت ٍ هحَرّب :
 )1حسیي (ع ) ٍ اًسبًیت
 )2حسیي (ع) ٍ اهت اسالهی
 )3هَدت ٍ هحبت اّل بیت (ع)
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 )4راّپیوبیی اربعیي حسیٌی در ّر ًقطِ از جْبى
 )5هقبٍهت ٍ صبر عبشَرایی :جبِْ هقبٍهت در عراق ،سَریِ،لبٌبى،یوي ٍ ...
 )6هحرم ٍ هسئَلیت اجتوبعی عساداراى حسیٌی در هَاجِْ بب کرًٍب
 )7زیبرت بِ ًیببت ( بِ تَ از دٍر سالم)
 )8هْر اربعیي ( کوک ّبی هَهٌبًِ ٍ اقذاهبت بْذاشتی هَکب ّب )

قبلب ّب :
 )1فیلن کَتبُ  3دقیقِ ای:
داستبًی کَتبُ  ،هستٌذ  ،اًیویشي  ،هَشي گرافیکً ،وبٌّگ
 )2عکس :
تک عکس حرفِ ای  ،هجوَعِ عکس

هقررات :
بخش فیلن کَتبُ:
 .2اسسبل آثبس ثشای ػوَم آصاد است .
 .1حذالل صهبى ّش فیلن وَتبُ  2دلیمِ ٍ حذاوثش  3دلیمِ هی ثبضذ.
 .3اهىبى ثبسگزاسی تب حدن  12هگبثبیت ثشای ّش فیلن وَتبُ دس سبهبًِ هْشهحشم فشاّن گشدیذُ است .لزا ولیِ فیلوسبصاى
هی ثبیست ًسجت ثِ ثبسگزاسی اثش ثب فشهت ون حدن الذام ًوَدُ وذ سّگیشی وِ سبهبًِ ثبثت ّش اثش تخصیص هی دّذ سا
ثشسٍی لَح فطشدُ حبٍی فبیل ثبویفیت اثش ًَضتِ ٍ ثِ آدسس دثیشخبًِ پست ًوبیٌذ.
.4اصل فیلن ّبی ثشگضیذُ هی ثبیست ثب یىی اص فشهت ّبی  FULL HD ٍ HDV ، HD ، DVاسائِ ضَد .چٌبًچِ اثش اسسبلی
تَسظ تلفي ّوشاُ سبختِ ضذُ ثبضذ ولیِ فشهت ّبی سایح هَسد لجَل ثَدُ ٍ روش هذل گَضی الضاهی هی ثبضذ.
 .5فیلن ّبی اسسبلی ثبیذ اص تیتشاط اثتذایی ٍ پبیبًی ثشخَسداس ثبضٌذ .صهبى تیتشاط لبثل لجَل حذاوثش  12ثبًیِ هی ثبضذ.
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.6اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیص ثیٌی ًطذُ ٍ یب اثْبهبت ًبضی اص هفبد آى دس اختیبس دثیش
هسبثمِ است ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضشایظ هسبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالع ػوَم خَاّذ سسیذ.
.7خبیضُ هسبثمِ دس یه سضتِ تٌْب ثِ یه ًفش اّذا هی گشدد .
..8دثیشخبًِ هسبثمِ ثشای تَلیذ آثبس تجلیغی ٍ تلَیضیًَی هسبثمِ ٍ ًوبیص آى دس فضبی هدبصی ٍ صذاٍسیوب  ،اخبصُ استفبدُ
اص آثبس سا داسد .
بخش عکس:
 .2اسسبل آثبس ثشای ػوَم آصاد است .
.1دس ثخص ثیي الوللی ػىس ،آثبس ثجت ضذُ دس خبسج اص هشصّبی ایشاى اسالهی هَسد پزیشش لشاس هی گیشد لیىي ثذلیل ػذم
ثشگضاسی ساّپیوبیی اسثؼیي دس وطَس ػشاق دس سبل  ، 99آثبس ثجت ضذُ اص ساّپیوبیی اسثؼیي دس سبل  98چِ دس وطَس ػشاق
ٍ چِ دس هسیش هٌتْی ثِ هطْذ همذس هی تَاًذ دس ایي ثخص ضشوت دادُ ضَد.
ػىبسبى هی تَاًٌذ دس ایي ثخص  ،تؼذاد  7ته ػىس ٍ یه هدوَػِ ػىس اسسبل ًوبیٌذ وِ هدوَػِ ػىس اسسبلی
هی ثبیست حذالل ٍ 4حذاوثش 7لغؼِ ػىس داضتِ ثبضذ.
 دس هدوَػِ ػىس ،ػىبس تالش هی ًوبیذ سَطُ هطخصی سا ضٌبسبیی ٍ دًجبل ًوبیذ ٍ ثب ثشلشاسی استجبط تصَیشی هیبىػىسّب  ،هَضَع هَسد ًظش سا ثِ ًحَ وبهلتشی ثیبى ًوبیذ اص ایٌشٍ دسج تَضیحبت هشثَط ثِ هدوَػِ ػىس )(Caption
ضشٍسی هی ثبضذ.
.3آثبس ثبیذ ثب فشهت ٍ JPEGسبیض ضلغ وَچه حذالل 1222پیىسل ثبسصٍلَضي dpi322ثب حدن حذالل 1 MBاسسبل ضَد.
 .4آثبس هی ثبیست ثب حدن ووتش اص 22هگبثبیت ثَدُ ٍ صشفبً اص عشیك ثبسگزاسی ٌّگبم ثجت اثش اًدبم گیشد.
.5تشخیح دثیشخبًِ ثش دسیبفت آثبس هشثَط ثِ ثِ دٍسبل اخیش یؼٌی سبلْبی  99 ٍ 98هی ثبضذ ٍ آثبس اسسبلی ًجبیذ ثِ
دٍاصدّویي سَگَاسُ هلی ٍ پٌدویي هسبثمِ ثیي الوللی ػىس «هْشهحشم» اسسبل ضذُ ثبضذ.
 .6ضشوت وٌٌذگبى هی ثبیست ػىس ّبی خَد سا ثب ًبم خبًَادگی خَد ثِ صَست اًگلیسی ٍ ضوبسُ گزاسی ضذُ اسسبل
ًوبیٌذ ،ثغَس هثبل Amiri2 :
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 .7آثبس هیثبیست هستٌذ ثَدُ ٍ اص ّشگًَِ دستىبسی ثب ًشم افضاسّبی سایبًِ ای یب حه ٍ اصالحی وِ خٌجِ هستٌذ ثَدى
ػىس سا هخذٍش هیسبصد اختٌبة گشدد.
 .8ػىس ّبی اسسبلی ًجبیذ داسای اهضبء ػىبس ،تبسیخ  ،پبسپبستَ  ،لبة ٍ ،اتشهبسن ٍ لَگَ ثبضٌذ.
 .9ثِ هٌظَس ثشسسی آثبس تَسظ ّیئت داٍساى دس خلسِ داٍسی ٍ خلَگیشی اص تضییغ حك ّش یه اص ػىبسبى ،ضبیستِ است
اعالػبت ّ EXIFوشاُ تصبٍیش حزف ًطَد.
 .22ثشگضاسوٌٌذُ  ،ولیِ حمَق چبح ٍ ًطش آثبس اػن اص دیدیتبل یب چبح ٍسلی ٍ ثشگضاسی ًوبیطگبُّبی داخلی ٍخبسخی ٍ
ًوبیص دس فضبی هدبصی سا ثشای خَد هحفَػ هی داسد.
.22ػىبسبًی وِ آثبسضبى ثشای ًوبیطگبُ اًتخبة هی گشدد هی ثبیست فبیل اصلی اثش سا ثب ثبالتشیي ویفیت دس هذت صهبى
اػالم ضذُ ثِ دثیشخبًِ هسبثمِ اسسبل ًوبیٌذ.
.21دثیشخبًِ  ،اسسبل وٌٌذُ سا صبحت اثش هیضٌبسذ .دس صَستیىِ خالف آى اثجبت ضَد اثش اص هسبثمِ حزف ٍ ولیِ اهتیبصات
هتؼلك ثِ آى اثغبل هیگشدد.
.23دس صَست ثشگضاسی ًوبیطگبُ فیضیىی ػىس  ،ثِ ولیِ ضشوت وٌٌذگبى ایشاًی وِ آثبسضبى ثِ ًوبیطگبُ ساُ هییبثذ،
گَاّی حضَس دس ًوبیطگبُ ٍ حك تألیف ثِ هجلغ  2هیلیَى سیبل ثشای ّش اثش اّذاء خَاّذ ضذ.
.24اسسبل آثبس ثِ دثیشخبًِ ثِ هٌضلِ پزیشش ضشایظ خَاّذ ثَد.
 .25اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیص ثیٌی ًطذُ ٍ یب اثْبهبت ًبضی اص هفبد آى دس اختیبس دثیش
هسبثمِ است ٍ ّش گًَِ تغییش دس ضشایظ هسبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالع ػوَم خَاّذ سسیذ.
جَایس:
 )1فیلن کَتبُ  3دقیقِ ای :

 ثشتشیي اثش داستبًی وَتبُ  :لَح سپبس+تٌذیس هْشهحـشم  15 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش هستٌذ  :لَح سپبس+تٌذیس هْشهحـشم  15 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش اًیویطي  :لَح سپبس+تٌذیس هْشهحـشم  15 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش هَضي گشافیه  :لَح سپبس +تٌذیس هْشهحـشم  12 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی4

 ثشتشیي اثش ًوبٌّگ  :لَح سپبس+تٌذیس هْشهحـشم  25 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی )2عکس :

 ثِ  3اثش ثشگضیذُ ثخص ته ػىس حشفِ ای ثیي الوللی خَایض ریل تؼلك هی گیشد:ًفش اٍل  :لَح سپبس+تٌذیس هْشهحـشم  15 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح سپبس+یبدثَد هْشهحشم  12 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش سَم  :لَح سپبس+یبدثَد هْشهحشم  25 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ثِ ثشتشیي اثش دس ثخص هدوَػِ ػىس ثیي الوللی  ،تٌذیس هْشهحشم  12 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی تؼلك خَاّذ گشفت.

آخریي هْلت ارسبل آثبر :تب  15آرر  99توذیذ شذ.
اختتبهیِ ٍ تقذیر از برگسیذگبى  :بْوي  1399ایبم ٍالدت حضرت فبطوِ زّرا(سالم اهلل علیْب) – سوٌبى

آدرس دبیرخبًِ :
سوٌبى ،ثلَاس لذس  ،فشٌّگسشای وَهص ،هدتوغ دیدیتبل وَهص ،دثیشخبًِ دائوی سَگَاسُ ثیي الوللی «هْشهحـشم» ،
تلفي ، 21333331522 :وذپستی 3523698792 :
پست الىتشًٍیىیٍ MehreMoharram@gmail.com :ثسبیت www.MehreMoharram.ir :
دبیراى سَگَارُ :
 دثیشول سَگَاسُ  :آلبی هیثن لذس پَس 29393323722
 دثیش تخصصی هسبثمِ فیلن وَتبُ :آلبی سؼیذ خدستِ فش

29222352496

 دثیش تخصصی هسبثمِ ػىس  :آلبی سیذػبثذ هیشهؼصَهی

29231327882
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