ببسوِ تعبلی
السـالم علیک یا ابا عبـداهلل الحسـین (ع)

فراخَاى

ششویـي هسـببقِ بیـي الوـللی

م
ح
« مهر رم »

ّوعهبى ثب فطا ضسیسى هبُ هحطم الحطام ّ 2441دطی لوطی ثب زضًظط گطفتي ضطایظ ًبضی اظ ضیَع ثیوبضی وطًٍب زض خْبى
ٍ ثب تأویس ثط حفؼ سالهت ػعازاضاى حسیٌی ٍ ضػبیت زلیك زستَضالؼول ّبی ثْساضتی ،هطوع فٌبٍضی اعالػبت ٍ ضسبًِ ّبی
زیدیتبل ٍظاضت فطٌّگ ٍ اضضبز اسالهی ٍ ازاضُ ول فطّـٌگ ٍ اضضبز اسالهی استبى ســوٌبى ثـب ّوىـبضی سـبظهبى ّـبی
هلی ٍ ثیي الوللی ،السام ثِ ثطگعاضی ضطویي هسبثمِ ثیي الوللی «هْطهحـطم» هی ًوبیٌس.
اّذاف:
ّ -2وگطایی ٍ ّن افعایی ثیي الوللی زض حَظُ تَلیس ٍ ًطط هحتَای فطٌّگی ػبضَضایی زیدیتبل
 -1هطبضوت زض ایدبز ٍحست ٍ ثطازضی زض خْبى اسالم ثب ثْطُ گیطی اظ پیبم ّبی لیبم ػبضَضا
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:
 .2اضسبل آثبض ثطای ػوَم آظاز است .
 .1حسالل ظهبى ّط فیلن وَتبُ  2زلیمِ ٍ حساوثط  3زلیمِ هی ثبضس.
 .3اهىبى ثبضگصاضی تب حدن  12هگبثبیت ثطای ّط فیلن وَتبُ زض سبهبًِ هْطهحطم فطاّن گطزیسُ است .لصا ولیِ فیلوسبظاى
هی ثبیست ًسجت ثِ ثبضگصاضی اثط ثب فطهت ون حدن السام ًوَزُ وس ضّگیطی وِ سبهبًِ ثبثت ّط اثط ترصیص هی زّس ضا
ثطضٍی لَح فططزُ حبٍی فبیل ثبویفیت اثط ًَضتِ ٍ ثِ آزضس زثیطذبًِ پست ًوبیٌس.
.4اصل فیلن ّبی ثطگعیسُ هی ثبیست ثب یىی اظ فطهت ّبی  FULL HD ٍ HDV ، HD ، DVاضائِ ضَز .چٌبًچِ اثط اضسبلی
تَسظ تلفي ّوطاُ سبذتِ ضسُ ثبضس ولیِ فطهت ّبی ضایح هَضز لجَل ثَزُ ٍ شوط هسل گَضی العاهی هی ثبضس.
 .5فیلن ّبی اضسبلی ثبیس اظ تیتطاغ اثتسایی ٍ پبیبًی ثطذَضزاض ثبضٌس .ظهبى تیتطاغ لبثل لجَل حساوثط  12ثبًیِ هی ثبضس.
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.6اذص تصوین ًْبیی زضثبضُ ّط ًىتِ ای وِ زض همطضات حبضط پیص ثیٌی ًطسُ ٍ یب اثْبهبت ًبضی اظ هفبز آى زض اذتیبض زثیط
هسبثمِ است ٍ ّط گًَِ تغییط زض ضطایظ هسبثمِ عی ظهبى فطاذَاى ثبعالع ػوَم ذَاّس ضسیس.
.7خبیعُ هسبثمِ زض یه ضضتِ تٌْب ثِ یه ًفط اّسا هی گطزز .
..8زثیطذبًِ هسبثمِ ثطای تَلیس آثبض تجلیغی ٍ تلَیعیًَی هسبثمِ ٍ ًوبیص آى زض فضبی هدبظی ٍ صساٍسیوب  ،اخبظُ استفبزُ
اظ آثبض ضا زاضز .
بخش عکس:
 .2اضسبل آثبض ثطای ػوَم آظاز است .
.1زض ثرص ثیي الوللی ػىس ،آثبض ثجت ضسُ زض ذبضج اظ هطظّبی ایطاى اسالهی هَضز پصیطش لطاض هی گیطز لیىي ثسلیل ػسم
ثطگعاضی ضاّپیوبیی اضثؼیي زض وطَض ػطاق زض سبل  ، 99آثبض ثجت ضسُ اظ ضاّپیوبیی اضثؼیي زض سبل  98چِ زض وطَض ػطاق
ٍ چِ زض هسیط هٌتْی ثِ هطْس همسس هی تَاًس زض ایي ثرص ضطوت زازُ ضَز.
ػىبسبى هی تَاًٌس زض ایي ثرص  ،تؼساز  7ته ػىس ٍ یه هدوَػِ ػىس اضسبل ًوبیٌس وِ هدوَػِ ػىس اضسبلی
هی ثبیست حسالل ٍ 4حساوثط 7لغؼِ ػىس زاضتِ ثبضس.
 زض هدوَػِ ػىس ،ػىبس تالش هی ًوبیس سَغُ هطرصی ضا ضٌبسبیی ٍ زًجبل ًوبیس ٍ ثب ثطلطاضی اضتجبط تصَیطی هیبىػىسّب  ،هَضَع هَضز ًظط ضا ثِ ًحَ وبهلتطی ثیبى ًوبیس اظ ایٌطٍ زضج تَضیحبت هطثَط ثِ هدوَػِ ػىس )(Caption
ضطٍضی هی ثبضس.
.3آثبض ثبیس ثب فطهت ٍ JPEGسبیع ضلغ وَچه حسالل 1222پیىسل ثبضظٍلَضي dpi322ثب حدن حسالل 1 MBاضسبل ضَز.
 .4آثبض هی ثبیست ثب حدن ووتط اظ 22هگبثبیت ثَزُ ٍ صطفبً اظ عطیك ثبضگصاضی ٌّگبم ثجت اثط اًدبم گیطز.
.5تطخیح زثیطذبًِ ثط زضیبفت آثبض هطثَط ثِ ثِ زٍسبل اذیط یؼٌی سبلْبی  99 ٍ 98هی ثبضس ٍ آثبض اضسبلی ًجبیس ثِ
زٍاظزّویي سَگَاضُ هلی ٍ پٌدویي هسبثمِ ثیي الوللی ػىس «هْطهحطم» اضسبل ضسُ ثبضس.
 .6ضطوت وٌٌسگبى هی ثبیست ػىس ّبی ذَز ضا ثب ًبم ذبًَازگی ذَز ثِ صَضت اًگلیسی ٍ ضوبضُ گصاضی ضسُ اضسبل
ًوبیٌس ،ثغَض هثبل Amiri2 :
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 .7آثبض هیثبیست هستٌس ثَزُ ٍ اظ ّطگًَِ زستىبضی ثب ًطم افعاضّبی ضایبًِ ای یب حه ٍ اصالحی وِ خٌجِ هستٌس ثَزى
ػىس ضا هرسٍش هیسبظز اختٌبة گطزز.
 .8ػىس ّبی اضسبلی ًجبیس زاضای اهضبء ػىبس ،تبضید  ،پبسپبضتَ  ،لبة ٍ ،اتطهبضن ٍ لَگَ ثبضٌس.
 .9ثِ هٌظَض ثطضسی آثبض تَسظ ّیئت زاٍضاى زض خلسِ زاٍضی ٍ خلَگیطی اظ تضییغ حك ّط یه اظ ػىبسبى ،ضبیستِ است
اعالػبت ّ EXIFوطاُ تصبٍیط حصف ًطَز.
 .22ثطگعاضوٌٌسُ  ،ولیِ حمَق چبح ٍ ًطط آثبض اػن اظ زیدیتبل یب چبح ٍضلی ٍ ثطگعاضی ًوبیطگبُّبی زاذلی ٍذبضخی ٍ
ًوبیص زض فضبی هدبظی ضا ثطای ذَز هحفَػ هی زاضز.
.22ػىبسبًی وِ آثبضضبى ثطای ًوبیطگبُ اًتربة هی گطزز هی ثبیست فبیل اصلی اثط ضا ثب ثبالتطیي ویفیت زض هست ظهبى
اػالم ضسُ ثِ زثیطذبًِ هسبثمِ اضسبل ًوبیٌس.
.21زثیطذبًِ  ،اضسبل وٌٌسُ ضا صبحت اثط هیضٌبسس .زض صَضتیىِ ذالف آى اثجبت ضَز اثط اظ هسبثمِ حصف ٍ ولیِ اهتیبظات
هتؼلك ثِ آى اثغبل هیگطزز.
.23زض صَضت ثطگعاضی ًوبیطگبُ فیعیىی ػىس  ،ثِ ولیِ ضطوت وٌٌسگبى ایطاًی وِ آثبضضبى ثِ ًوبیطگبُ ضاُ هییبثس،
گَاّی حضَض زض ًوبیطگبُ ٍ حك تألیف ثِ هجلغ  2هیلیَى ضیبل ثطای ّط اثط اّساء ذَاّس ضس.
.24اضسبل آثبض ثِ زثیطذبًِ ثِ هٌعلِ پصیطش ضطایظ ذَاّس ثَز.
 .25اذص تصوین ًْبیی زضثبضُ ّط ًىتِ ای وِ زض همطضات حبضط پیص ثیٌی ًطسُ ٍ یب اثْبهبت ًبضی اظ هفبز آى زض اذتیبض زثیط
هسبثمِ است ٍ ّط گًَِ تغییط زض ضطایظ هسبثمِ عی ظهبى فطاذَاى ثبعالع ػوَم ذَاّس ضسیس.
جَایس:
 )1فیلن کَتبُ  3دقیقِ ای :

 ثطتطیي اثط زاستبًی وَتبُ  :لَح سپبس+تٌسیس هْطهحـطم  15 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی ثطتطیي اثط هستٌس  :لَح سپبس+تٌسیس هْطهحـطم  15 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی ثطتطیي اثط اًیویطي  :لَح سپبس+تٌسیس هْطهحـطم  15 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی ثطتطیي اثط هَضي گطافیه  :لَح سپبس +تٌسیس هْطهحـطم  12 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی4

 ثطتطیي اثط ًوبٌّگ  :لَح سپبس+تٌسیس هْطهحـطم  25 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی )2عکس :

 ثِ  3اثط ثطگعیسُ ثرص ته ػىس حطفِ ای ثیي الوللی خَایع شیل تؼلك هی گیطز:ًفط اٍل  :لَح سپبس+تٌسیس هْطهحـطم  15 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی
ًفط زٍم :لَح سپبس+یبزثَز هْطهحطم  12 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی
ًفط سَم  :لَح سپبس+یبزثَز هْطهحطم  25 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی
ثِ ثطتطیي اثط زض ثرص هدوَػِ ػىس ثیي الوللی  ،تٌسیس هْطهحطم  12 +هیلیَى ضیبل ّسیِ ًمسی تؼلك ذَاّس گطفت.
ّیئت داٍراى بخش عکس  :ووبل السیي ضبّطخ  ،هسؼَز ظًسُ ضٍح وطهبًی  ،هدیس ًبگْی
ّیئت داٍراى بخش فیلن کَتبُ  :هتؼبلجبً اػالم هی گطزز.

آخریي هْلت ارسبل آثبر :تب  33آرر  99توذیذ شذ.
اختتبهیِ ٍ تقذیر از برگسیذگبى  :بْوي  1399ایبم ٍالدت حضرت فبطوِ زّرا(سالم اهلل علیْب) – سوٌبى

آدرس دبیرخبًِ :
سوٌبى ،ثلَاض لسس  ،فطٌّگسطای وَهص ،هدتوغ زیدیتبل وَهص ،زثیطذبًِ زائوی سَگَاضُ ثیي الوللی «هْطهحـطم» ،
تلفي ، 21333331522 :وسپستی 3523698792 :
پست الىتطًٍیىیٍ MehreMoharram@gmail.com :ثسبیت www.MehreMoharram.ir :
دبیراى سَگَارُ :
 زثیطول سَگَاضُ  :آلبی هیثن لسس پَض 29393323722
 زثیط ترصصی هسبثمِ فیلن وَتبُ :آلبی سؼیس ذدستِ فط

29222352496

 زثیط ترصصی هسبثمِ ػىس  :آلبی سیسػبثس هیطهؼصَهی

29231327882
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