ثبسوِ تعبلی
السـالم علیک یا ابا عبـداهلل الحسـین (ع)

فشاخَاى سیضدّویـي سَگـَاسُ هلـی

دٍهـیي پَیـص تَلیـذ هحتـَای دیجیتـبل

ح
م
« مهر رم »

ّوضهبى ثب فشا سػیذى هبُ هحشم الحشام ّ 4442دشی لوشی ثب دسًؾش گشفتي ؿشایظ ًبؿی اص ؿیَؿ ثیوبسی وشًٍب دس
ایشاى ٍ ثب تأویذ ثش حفؼ ػالهت فضاداساى حؼیٌی ٍ سفبیت دلیك دػتَسالقول ّبی ثْذاؿتی ،هشوض فٌبٍسی اعالفبت ٍ
سػبًِ ّبی دیدیتبل ٍصاست فشٌّگ ٍ اسؿبد اػالهی ٍ اداسُ ول فشّـٌگ ٍ اسؿبد اػالهی اػتبى ػـوٌبى ثب ّوىبسی
ًْبدّبی اػتبًی،هلی ٍ ثیي الوللی ثشگضاس هی ًوبیٌذ:
ّذف :
خلت هـبسوت فوَم هشدم ثشای تَلیذ ٍ ًـش هحتَای فبؿَسایی دس فضبی هدبصی ٍ ثْشُ گیشی اص ؽشفیت هشدهی
ثب ایدبد پَیؾ تَلیذ هحتَای دیدیتبل

هَضَعبت ٍ هحَسّب :
 )1آئیي ّب ٍ ًوبدّبی ّیئبت خبًگی :
 حسیٌیِ ّب ٍ سٍضِ ّبی خبًگی پشچن ّبی هحشم ٍ سیبُ پَش ًوَدى فضب ًَحِ سشایی کَدکبىًَ ،جَاًبى ٍ هذاحبى ٍ ... -تعضیِ خَاًی ٍ سٍایت ٌّشی اص قیبم عبضَسا
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 )2هحشم ٍ هسئَلیت اجتوبعی عضاداساى حسیٌی دس هَاجِْ ثب کشًٍب :
 سعبیت دستَسالعول ّبی ثْذاضتی ٍ حفظ سالهت فشدی ٍ اجتوبعی تَسط عضاداساى حسیٌی ّیئت ّب ٍ تکبیبی هزّجی  ،کبًًَْبی فشٌّگی ٌّشی هسبجذّ -یئت ّب ٍ خیوِ ّبی هجبصی

 )3ایذُ ّبی ًَ ٍ خالقبًِ عضاداسی هحشم دس ضشایط کشًٍبیی
)4هقبٍهت ٍ صجش عبضَسایی:
 -چْل سبل دفبع هقذس ثب تأسی اص قیبم عبضَسا

 )5کوک هَهٌبًِ ٍ ّوذلی حسیٌی:
 سصهبیص هلی هَاسبتً -زس هبسک ً ،زس اسصاق ٍ ...

 )6ضخصیت ضٌبسی عبضَسا :
 -هعشفی یبساى ٍ دضوٌبى اهبم حسیي(ع) دس قیبم عبضَسا

* پَیص تَلیذ هحتَای دیجیتبل هْشهحشم دس دٍ ثخص ثشگضاس هی گشدد:
الف) پَیص تَلیذ هحتَای عوَهی
ة) پَیص تَلیذ هحتَای حشفِ ای

سٍش ّبی ضشکت دس پَیص تَلیذ هحتَای عوَهی:
 )4اص عشیك ًـش هحتَا دس ؿجىِ ّبی اختوبفی ثب ّـتگ ّبی #هْش_هحشم
#حؼیٌیِ_ّوذلی ٍ #الحؼیي_ػفیٌِ_الٌدبُ
 )2اص عشیك ًـش هحتَا دس سػبًِ ّبی پشهخبعت داخلی
 )3اص عشیك ثجت ًبم ٍ ثبسگضاسی دس ثخؾ پَیؾ ػبیت
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قبلت ّبی هَسد پزیشش :
هحتَاّبی تَلیذی دس ّوِ لبلت ّبی ٍیذئَیی،گشافیه ٍ فىغ هی تَاًٌذ دس ایي پَیؾ ؿشوت ًوبیٌذ.
هقشسات :
 .4ؿشوت فوَم هشدم ٍ اّبلی فشٌّگ ٌّ ،ش ٍ سػبًِ دس پَیؾ تَلیذ هحتَای «هْشهحشم» آصاد اػت.
 .2هحذٍدیتی دس تقذاد آثبس اسػبلی ّش فشد دس لبلت ّبی هَسد پزیشؽ پَیؾ ٍخَد ًذاسد.
 .3هحتَاّبی پَیؾ هی تَاًذ ثب گَؿی تلفي ّوشاُ تَلیذ ؿذُ ثبؿذ.
 .4خْت اعویٌبى اص ؿشوت اثش دس پَیؾ ،ؿبیؼتِ اػت وِ اعالفـبت هـَسد ًیـبص دس هـفحِ ٍیـظُ پـَیؾ دس ػـبیت
ػَگَاسُ هْشهحشم ثبسگضاسی ؿَد.
 .5هقیبسّبی فٌی ،صیجبیی ؿٌبػی  ،هحتَایی ٍ تقذاد ثبصدیذ هحتَا اص خولِ هالن ّبی تأثیشگزاس دس داٍسی پـَیؾ هـی
ثبؿذ.
 .6آثبس ثشتش ثش سٍی ػبیت ػَگَاسُ ثِ ًـبًی  www.MehreMoharram.irثِ ًوبیؾ گـزاسدُ ؿـذُ ٍ دس ؿـجىِ
ّبی اختوبفی اص عشیك دثیشخبًِ پَیؾ ثبصًـش هی گشدد.
 .7دثیشخبًِ پَیؾ ثشای تَلیذ آثبس تجلیغی پَیؾ ٍ ًوبیؾ آى دس فضبی هدبصی ٍ هذاٍػیوب  ،اخبصُ اػتفبدُ اص آثـبس سا
داسد.
جَایض:
  25اثش ثشگضیذُ پَیؾ فوَهی «هْشهحشم» ّشوذام  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  41 +هیلیَى سیبل ّذیًِمذی

ة) پَیص تَلیذ هحتَای حشفِ ای :
قبلت ّب :
 )1فیلن کَتبُ  3دقیقِ ای ضبهل :داستبًی کَتبُ  ،هستٌذ  ،پَیبًوبیی  ،هَضي گشافیکً ،وبٌّگ
 )2عکس ضبهل  :تک عکس حشفِ ای  ،هجوَعِ عکس
 )3گشافیک ضبهل  :پَستش ٍ عکس ًَضت ،ایٌفَگشافیک
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هقشسات :
فیلن کَتبُ:
 .4اسػبل آثبس ثشای فوَم آصاد اػت .
 .2حذالل صهبى ّش فیلن وَتبُ  4دلیمِ ٍ حذاوثش  3دلیمِ هی ثبؿذ.
 .3اهىبى ثبسگزاسی تب حدن  21هگبثبیت ثشای ّش فیلن وَتبُ دس ػبهبًِ هْشهحشم فشاّن گشدیذُ اػت .لزا ولیِ فیلوؼبصاى
هی ثبیؼت ًؼجت ثِ ثبسگزاسی اثش ثب فشهت ون حدن الذام ًوَدُ وذ سّگیشی وِ ػبهبًِ ثبثت ّش اثش تخصیص هی دّذ
سا ثشسٍی لَح فـشدُ حبٍی فبیل ثبویفیت اثش ًَؿتِ ٍ ثِ آدسع دثیشخبًِ پؼت ًوبیٌذ.
.4اهل فیلن ّبی ثشگضیذُ هی ثبیؼت ثب یىی اص فشهت ّبی  FULL HD ٍ HDV ، HD ، DVاسائِ ؿَد .چٌبًچِ اثش
اسػبلی تَػظ تلفي ّوشاُ ػبختِ ؿذُ ثبؿذ ولیِ فشهت ّبی سایح هَسد لجَل ثَدُ ٍ روش هذل گَؿی الضاهی هی ثبؿذ.
 .5فیلن ّبی اسػبلی ثبیذ اص تیتشاط اثتذایی ٍ پبیبًی ثشخَسداس ثبؿٌذ .صهبى تیتشاط لبثل لجَل حذاوثش  21ثبًیِ هی ثبؿذ.
.6اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیؾ ثیٌی ًـذُ ٍ یب اثْبهبت ًبؿی اص هفبد آى دس اختیبس
دثیش هؼبثمِ اػت ٍ ّش گًَِ تغییش دس ؿشایظ هؼبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالؿ فوَم خَاّذ سػیذ.
.7خبیضُ هؼبثمِ دس یه سؿتِ تٌْب ثِ یه ًفش اّذا هی گشدد .
..8دثیشخبًِ هؼبثمِ ثشای تَلیذ آثبس تجلیغی ٍ تلَیضیًَی هؼبثمِ ٍ ًوبیؾ آى دس فضبی هدبصی ٍ هذاٍػیوب  ،اخبصُ
اػتفبدُ اص آثبس سا داسد .
عکس:
 .4اسػبل آثبس ثشای فوَم آصاد اػت .
ّ.2ش فىبع هی تَاًذ ثب دسًؾش گشفتي ّوِ هَضَفبت هؼبثمِ ،دس ثخؾ ته فىغ حشفِ ای هلی والً تقذاد  7ته
فىغ ٍ دس ثخؾ هدوَفِ فىغ هلی حذالل ٍ 4حذاوثش 7لغقِ فىغ سا اسػبل ًوبیٌذ .دس ایي ثخؾ ولیِ آثبس
هی ثبیؼتی دس هحذٍدُ خغشافیبیی ایشاى اػالهی ثجت ؿذُ ثبؿٌذ ٍ فىؼْبی هشثَط ثِ ساّپیوبیی اسثقیي حؼیٌی دس ثخؾ
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ثیي الوللی هَسد پزیشؽ لشاس خَاٌّذ گشفتً .گبُ ّبی ٌّشی ًَ ٍ خاللبًِ ثِ هحشم ٍ لیبم فبؿَسا دس ایي ثخؾ هَسد
تَخِ ٍ ًؾش داٍساى خَاّذ ثَد.
دس ثخؾ ته فىغ حشفِ ای ثیي الوللی  ،آثبس ثجت ؿذُ دس خبسج اص هشصّبی ایشاى اػالهی هَسد پزیشؽ لشاس هی گیشد
لیىي ثذلیل سٍؿي ًجَدى ٍضقیت ثشگضاسی ساّپیوبیی اسثقیي دس وـَس فشاق دس صهبى اًتـبس ایي فشاخَاى ،دسهَست
فذم اخبصُ حضَس صٍاس غیشفشالی دس ساّپیوبیی اسثقیي ػبل  ،99آثبس دسیبفتی اص ساّپیوبیی اسثقیي دس داخل ایشاى
اػالهی ًیض هی تَاًذ دس ایي ثخؾ پزیشؽ ؿَد.
فىبػبى هی تَاًٌذ دس ایي ثخؾ  ،تقذاد  7ته فىغ ٍ یه هدوَفِ فىغ اسػبل ًوبیٌذ وِ هدوَفِ فىغ اسػبلی
هی ثبیؼت حذالل ٍ 4حذاوثش 7لغقِ فىغ داؿتِ ثبؿذ.
 دس هدوَفِ فىغ ،فىبع تالؽ هی ًوبیذ ػَطُ هـخصی سا ؿٌبػبیی ٍ دًجبل ًوبیذ ٍ ثب ثشلشاسی استجبط تصَیشیهیبى فىغّب  ،هَضَؿ هَسد ًؾش سا ثِ ًحَ وبهلتشی ثیبى ًوبیذ اص ایٌشٍ دسج تَضیحبت هشثَط ثِ هدوَفِ فىغ
) (Captionضشٍسی هی ثبؿذ.
.3آثبس ثبیذ ثب فشهت ٍ JPEGػبیض ضلـ وَچه حذالل 2111پیىؼل ثبسصٍلَؿي dpi311ثب حدن حذالل 2 MBاسػبل
ؿَد.
 .4آثبس هی ثبیؼت ثب حدن ووتش اص 41هگبثبیت ثَدُ ٍ هشفبً اص عشیك ثبسگزاسی ٌّگبم ثجت اثش اًدبم گیشد.
.5تشخیح دثیشخبًِ ثش دسیبفت آثبس هشثَط ثِ ثِ دٍػبل اخیش یقٌی ػبلْبی  99 ٍ 98هی ثبؿذ ٍ آثبس اسػبلی ًجبیذ ثِ
دٍاصدّویي ػَگَاسُ هلی ٍ پٌدویي هؼبثمِ ثیي الوللی فىغ «هْشهحشم» اسػبل ؿذُ ثبؿذ.
 .6ؿشوت وٌٌذگبى هی ثبیؼت فىغ ّبی خَد سا ثب ًبم خبًَادگی خَد ثِ هَست اًگلیؼی ٍ ؿوبسُ گزاسی ؿذُ اسػبل
ًوبیٌذ ،ثغَس هثبل Amiri4 :
 .7آثبس هیثبیؼت هؼتٌذ ثَدُ ٍ اص ّشگًَِ دػتىبسی ثب ًشم افضاسّبی سایبًِ ای یب حه ٍ اهالحی وِ خٌجِ هؼتٌذ ثَدى
فىغ سا هخذٍؽ هیػبصد اختٌبة گشدد.
 .8فىغ ّبی اسػبلی ًجبیذ داسای اهضبء فىبع ،تبسیخ  ،پبػپبستَ  ،لبة ٍ ،اتشهبسن ٍ لَگَ ثبؿٌذ.
 .9ثِ هٌؾَس ثشسػی آثبس تَػظ ّیئت داٍساى دس خلؼِ داٍسی ٍ خلَگیشی اص تضییـ حك ّش یه اص فىبػبى ،ؿبیؼتِ
اػت اعالفبت ّ EXIFوشاُ تصبٍیش حزف ًـَد.
5

 .41ثشگضاسوٌٌذُ  ،ولیِ حمَق چبح ٍ ًـش آثبس افن اص دیدیتبل یب چبح ٍسلی ٍ ثشگضاسی ًوبیـگبُّبی داخلی
ٍخبسخی ٍ ًوبیؾ دس فضبی هدبصی سا ثشای خَد هحفَػ هی داسد.
.44فىبػبًی وِ آثبسؿبى ثشای ًوبیـگبُ اًتخبة هی گشدد هی ثبیؼت فبیل اهلی اثش سا ثب ثبالتشیي ویفیت دس هذت صهبى
افالم ؿذُ ثِ دثیشخبًِ هؼبثمِ اسػبل ًوبیٌذ.
.42دثیشخبًِ  ،اسػبل وٌٌذُ سا هبحت اثش هیؿٌبػذ .دس هَستیىِ خالف آى اثجبت ؿَد اثش اص هؼبثمِ حزف ٍ ولیِ
اهتیبصات هتقلك ثِ آى اثغبل هیگشدد.
.43دس هَست ثشگضاسی ًوبیـگبُ فیضیىی فىغ  ،ثِ ولیِ ؿشوت وٌٌذگبى دس ثخؾ حشفِ ای فىغ وِ آثبسؿبى ثِ
ًوبیـگبُ ساُ هییبثذ ،گَاّی حضَس دس ًوبیـگبُ ٍ حك تألیف ثِ هجلغ  4هیلیَى سیبل ثشای ّش اثش اّذاء خَاّذ ؿذ.
.44اسػبل آثبس ثِ دثیشخبًِ ثِ هٌضلِ پزیشؽ ؿشایظ خَاّذ ثَد.
 .45اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیؾ ثیٌی ًـذُ ٍ یب اثْبهبت ًبؿی اص هفبد آى دس اختیبس
دثیش هؼبثمِ اػت ٍ ّش گًَِ تغییش دس ؿشایظ هؼبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالؿ فوَم خَاّذ سػیذ.
گشافیک :
 .4اسػبل آثبس ثشای فوَم آصاد اػت .
.2دس ّش ثخؾ ّش گشافیؼت حذاوثش ثب  3عشح هی تَاًذ ؿشوت ًوبیذ.
 .3پَػتشّب ثصَست فوَدی ٍ دس ػبیض  51× 71ثب فشهت  JPEGثبسصٍلَؿي dpi311اسػبل ؿَد.
 .3هحذٍدیتی دس اثقبد ٍ افمی یب فوَدی ثَدى ایٌفَگشافیه ّب ٍخَد ًذاسد ٍ آثبس اسػبلی ثبیذ ثب ویفیت اهلی ٍ ٍضَح
ٍ خَاًبیی ثبال اسػبل ؿًَذ.
 .4وپیثشداسی اص آثبسگشافیىی دیگش ،هَخت اثغبل اثش ٍ هبًـ اص ؿشوت فشد دس ػَگَاسُ خَاّذ ؿذ.
.5آثبس اسػبلی ًجبیذ لجالً دس خـٌَاسُ ّب ٍ هؼبثمبت داخلی ٍ خبسخی حبئض خبیضُ ٍ فٌَاى ثشتش ؿذُ ثبؿذ.
 .6ثشگضاسوٌٌذُ  ،ولیِ حمَق چبح ٍ ًـش آثبس گشافیىی افن اص دیدیتبل یب چبح ٍ ثشگضاسی ًوبیـگبُّبی داخلی
ٍخبسخی ٍ ًوبیؾ دس فضبی هدبصی سا ثشای خَد هحفَػ هی داسد.
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 .7اخز تصوین ًْبیی دسثبسُ ّش ًىتِ ای وِ دس همشسات حبضش پیؾ ثیٌی ًـذُ ٍ یب اثْبهبت ًبؿی اص هفبد آى دس اختیبس
دثیشتخصصی ػَگَاسُ اػت ٍ ّش گًَِ تغییش دس ؿشایظ هؼبثمِ عی صهبى فشاخَاى ثبعالؿ فوَم خَاّذ سػیذ.
جَایض پَیص تَلیذ هحتَای حشفِ ای:
 )1فیلن کَتبُ  3دقیقِ ای :

 ثشتشیي اثش داػتبًی وَتبُ  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  21 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش هؼتٌذ  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  21 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش اًیویـي  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  21 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش هَؿي گشافیه  :لَح ػپبع +تٌذیغ هْشهحـشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی ثشتشیي اثش ًوبٌّگ  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی )2عکس :

ًفش اٍل  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  21 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش دٍم :لَح ػپبع+یبدثَد هْشهحشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ًفش ػَم  :لَح ػپبع+یبدثَد هْشهحشم  41 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی
ثِ ثشتشیي اثش دس ثخؾ هدوَفِ فىغ هلی  ،تٌذیغ هْشهحشم  45 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی تقلك خَاّذ گشفت.
 )3گشافیک :

 ثشتشیي پَػتش ٍ فىغ ًَؿت  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  41 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی -ثشتشیي ایٌفَگشافیه  :لَح ػپبع+تٌذیغ هْشهحـشم  41 +هیلیَى سیبل ّذیِ ًمذی

آخشیي هْلت اسسبل آثبس :تب  15آرس  99توذیذ ضذ .
اختتبهیِ ٍ تقذیش اص ثشگضیذگبى  :ثْوي  1399ایبم ٍالدت حضشت فبطوِ صّشا(سالم اهلل علیْب) – سوٌبى
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آدسس دثیشخبًِ :
ػوٌبى ،ثلَاس لذع  ،فشٌّگؼشای وَهؾ ،هدتوـ دیدیتبل وَهؾ ،دثیشخبًِ دائوی ػَگَاسُ ثیي الوللی
«هْشهحـشم»  ،تلفي ، 12333332544 :وذپؼتی 3543698794 :
پؼت الىتشًٍیىیٍ MehreMoharram@gmail.com :ثؼبیت www.MehreMoharram.ir :
دثیشاى سَگَاسُ :
 دثیشول ػَگَاسُ  :آلبی هیثن لذع پَس 19393343744
 دثیش تخصصی پَیؾ تَلیذ هحتَای فوَهی  :آلبی هحوذفلی عبّشیبى

19392343174

 دثیش تخصصی پَیؾ تَلیذ هحتَای حشفِ ای– فیلن وَتبُ :آلبی ػقیذ خدؼتِ فش 19141354496
 دثیش تخصصی پَیؾ تَلیذ هحتَای حشفِ ای– فىغ :آلبی ػیذفبثذ هیشهقصَهی

19132347881

 دثیش تخصصی پَیؾ تَلیذ هحتَای حشفِ ای – گشافیه  :آلبی هحوذ پْلَاى 19361654411
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