«بسمه تعالی»

" فراخوان مسابقه روایت چهلم "
(ع)

به مناسبت چهلمین سالگرد دفاع مقدس و اربعین حسینی

اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات معاونت فرهنگی

و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران فراخوان روایت چهلم را برگزار می نماید.
اهداف:
➢ شناسایی و هدایت استعدادهای روایتگری
➢ تولید پیام کوتاه ،رسا ،نافذ و تاثیرگذار در حوزه ایثار
➢ تعمیق نگاه علمی در سخنوری روایتگری
➢ ارتقاء مهارت های تخصصی عرصه روایتگری
موضوعات:
• فرهنگ ایثار ،مقاومت و شهادت در دوران دفاع مقدس
• سیره و سبک زندگی شهدا ،جانبازان و آزادگان
• فرماندهی و مدیریت جهادی در دفاع مقدس
• روایت سرداران و امیران مقاومت
• فرهنگ اربعین ،عاشوراء و دیپلماسی ایثار
• روایت سیره و زندگی بانوان انقالبی و عاشورائی
• ایثار اجتماعی و جبهه سالمت
مقررات شرکت در فراخوان:
 .1شرکت در فراخوان فقط مختص راویان پیام آوران ایثار می باشد.
 .2محدودیت تعداد ارسال آثار با موضوعات فراخوان  7روایت می باشد.
 .3فایل های ارسالی میتواند به صورت صوتی و تصویری باشد.
 .4صوت و تصویر واضح باشد و صدای پس زمینه و مزاحمت صوتی محیط پیرامون نداشته باشد.
 .5در صورت فیلمبرداری با موبایل به صورت افقی باشد.

 .6دوربین ثابت باشد یا حرکت و لرزشی نداشته باشد.
 .7تصویر از روبرو گرفته شود و نگاه به دوربین باشد و به ارتباط با مخاطب توجه داشته باشد.
 .8صوت به صورت مستقیم و با میکروفون باشد و در که صورتی میکروفون مستقیم نیست فاصله با
دوربین نزدیک باشد.
 .9محیط و فضای ضبط فیلم از نور کافی و مناسب برخوردار باشد.
.10

کیفیت و حجم فایل ضبطی با فرمت  HDیا  FULL HDباشد.

.11

پاکسازی محیط اطراف از تصاویر و نمادها و لوگو و آرم تبلیغاتی

.12

فایل ضبط شده یک قطعه کامل باشد از تقطیع و چند قسمتی نمودن پرهیز گردد.

.13

فیلم ها به صورت خام ارسال گردد و تدوین و میکس و زیر نویس انجام نشود.

.14

هر فایل و پیام می بایست حداکثر  3دقیقه باشد.

.15

در هنگام ضبط اثر ابتدا قبل از شروع روایت مشخصات راوی (نام و نام خانوادگی،نسبت

ایثارگری ،کد ملی و نام استان) بیان شود.
.16

ارسال اثر توسط راویان به منزله قبول مسئولیت محتوا ،مالکیت اثر و اصالت آن تلقی می شود

و هیچ گونه مسئولیتی به عهده دبیرخانه نخواهد بود.
.17

معرفی آثار برتر و دارای استاندارد جهت پخش در رسانه ها و فضای مجازی و همچنین برای

بهره برداری در مراسم ها به استان های سراسر کشور ارسال می گردد.
.18

ارسال آثار به معنای پذیرش تمامی مقررات این فراخوان است.

شاخصه های ارزیابی:
 .1رعایت قالب روایت داستانی و توصیفی ،خاطره گویی
 .2توجه به منبع نقل ،نقل کننده و...
 .3پردازش مناسب و تصویر سازی مستند
 .4تعیین زاویه دید روایت
 .5هماهنگی لحن و محتوا
 .6ارائه پیام و نکته های آموزنده
 .7نوآوری ،خالقیت و ابتکار در خلق اثر

 .8اثربخشی پیام
 .9وضوح صوت و تصویر در فایل های ارسالی
مهلت ارسال آثار:
از  31شهریور لغایت  17مهر ماه ( 99مصادف با اربعین حسینی)
اعالم نتایج و اهداء هدایا:
 5آذر ماه ( 99مصادف با هفته بسیج)
نحوه ارسال آثار:
✓ عالقمندان جهت ارسال آثار خود می توانند از طریق وب سایت نوید شاهد به آدرس ذیل اقدام
فرمایند:
e.navideshahed.com
✓ جهت ارسال اثر می بایست مشخصات کامل صاحب اثر ،آدرس و شماره تماس به همراه بخش مورد
نظر ارسال گردد.
ارتباط با دبیرخانه:
تلفن02188343546 :
پیام از طریق شماره تلفن همراه ( 09373333747 :پیامکی ،پیام در واتساپ)
جوائز:
 -به چهل پیام برگزیده نفری  5میلیون ریال اهداء خواهد شد.

معاونت فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران
اداره کل امور فرهنگی و تبلیغات
اداره پیام آوران ایثار

