فشاخًان سًمیه جشىًاسٌ سساوٍای اتًرس استان گلستان
اهداف جشنواره:
)1تجییي ،تَسؼِ ٍ ًْبدیٌِ سبصی هَاضغ گفتوبى اصَلی اًمالة اسالهی دس هَاجِْ ثب جٌگ توبم ػیبس ٍ ّوِ
جبًجِ ًشم ٍ ًفَر دشوي
)2ثصیشت ثخشی آحبد هشدم
)3حوبیت اص تَلیذ فبخش سسبًِای اسصشی ٍ اًمالثی دس ػشصِ سسبًِ
)4تمَیت سٍحیِ خَدثبٍسی اصحبة سسبًِ
)5افضایش تَلیذات هتٌبست ثب اّذاف اًمالة اسالهی دس سسبًِّب ٍ استمبء
صمان تشگضاسی:
هحذٍدُ صهبًی اًتشبس آثبس ثشای ششوت دس جشٌَاسُ:
اص  1395/10/1تا

1396/09/20

آخزین مهلت ارسال آثار به دبیزخانه جشنواره:
1396/9/20
مکان:
گستشُ جغشافیبیی جشٌَاسُ استبًی ثَدُ ٍ ولیِ فؼبالى سسبًِای استبىگلستبى اػن اص سسبًِ ّبی هىتَة ٍ
هجبصی هیتَاًٌذ آثبس خَد سا ثِ جشٌَاسُ اسسبل ًوبیٌذ.
قالة َای اسسال آثاس تٍ جشىًاسٌ:
 -1خبز

 -2مصاحبه

خبزی  -۷اینفوگزافی

-3گشارش

 -4مقاله( یاداشت و سزمقاله )

 -۸فیلم کوتاه

موضوعات:
 )1التصبد همبٍهتی ،حوبیت اص تَلیذ هلی ٍ وبالّبی ایشاًی
 )2هجبسصُ ثب هفبسذ التصبدی
 )3شٌبخت دشوي
 )4اهش ثِ هؼشٍف ٍ ًْی اص هٌىش
 )5جبهه مقاومت اسالمی و مبارسه با تزوریسم
 )6فشٌّگ پیشگیشی اص آسیتّبی اجتوبػی
 )7هسبئل صٌفی خجشًگبساى ٍ اصحبة سسبًِ

 -5تیتز

-۶عکس

 ) )8خبدهیي سضَی دس خذهت ثِ هحشٍهیي
 )9شور و شعور عاشقی در اربعین حسینی
مًضًعات تًمی استان شامل:
)10صیست ثَم استبى فشصتّب ٍ تْذیذات دس حَصُ وشبٍسصی ،گشدشگشی ،هٌبثغ طجیؼی ٍ خلیج گشگبى
 )11شْذای هذافغ حشم استبى
ٍ )12حذت ٍ ّندلی اسالهی دس استبى
 )13پیششفت ٍ تَسؼِ ّوِ جبًجِ استبى گلستبى
 )14هفبخش ٍ هشبّیش ٍ چْشُّبی هبًذگبس استبى گلستبى
 )15انعکاس و پیگیزی مطالبات مزدمی اس دستگاهای دولتی
ششایط اسسال آثاس:
 )1آثبس تَلیذی ششوت وٌٌذگبى هیثبیست هشتجط ثب هَضَػبت جشٌَاسُ ثَدُ ٍ ایي آثبس دس یىی اص سسبًِ ّبی
هىتَة یب هجبصی هٌتشش شذُ ثبشذ.
تذکز:
• سسبًِّبی هىتَة شبهل :هطجَػبت استبًی  ،هٌطمِای ٍ یب وشَسی وِ ثب هجَص سسوی ٍصاست فشٌّگ ٍ
اسشبداسالهی ثِ چبح هیسسٌذ
• سسبًِ ّبی هجبصی ًیض شبهل :خجشگضاسیّب  ،پبیگبُّبی خجشی تحلیلی ٍ سبیتّبیی وِ داسای هجَص سسوی اص
ٍصاست فشٌّگ ٍ اسشبداسالهی هیثبشذ.
 )2ششوت وٌٌذُ دس جشٌَاسُ هیثبیست ضوي تىویل فشم ثجتًبم دس جشٌَاسُ ٍ تؼییي هَضَع هَسد ًظش ًسجت
ثِ پیَست آثبس هشثَطِ ٍ اسسبل آى اص طشیك پست یب تحَیل ثِصَست حضَسی ثِ دثیشخبًِ جشٌَاسُ الذام ًوبیذ.
َ )3شفشد میتًاوذ حذاکثش دس  5مًضًع تا اسائٍ حذاکثش  3اثش دس َش مًضًع ششکت ومایىذ ،دس
صًست اسسال آثاس تیشتش ،آثاس دسیافتی تٍصًست تصادفی اوتخاب ي تقیٍ حزف میگشدد.
 )4دس ّش اثش هیثبیست ًبم پذیذآٍسًذُ آى دس سسبًِ روش گشدد یب دس صَست ػذم روش ًبم ثِ تأییذ هذیش هسئَل ٍ
هوَْس ثِهْش سسبًِ شَد.
 )5اسسبل اثش هٌتششُ ًجبیذ ثِ صَست ثشیذُ ًششیِ ثبشذ ثلىِ ثبیذ صفحِ وبهل آى ًششیِ ،وِ اثش دس آى هٌتشش
شذُ است ،اسسبل گشدد.
 )6دس سسبًِّبی هجبصی وِ آثبس ثیًبم هٌتشش هیشَد ،روش وذ خجشی ٍ تأییذیِ ًوبیٌذُ سسوی آى سسبًِ دس
استبى ضشٍسی است.
 )7دس ّش لبلت  3اثش ثشای ستجِّبی اٍل تب سَم اًتخبة هیشَد.

 )8ششوت وٌٌذگبى دس لبلت ػىس اص سسبًِ ّبی هىتَة الصم است ػالٍُ ثش اسسبل ًسخِ چبح شذُ دس ًششیِ ،
اصل اثش سا ًیض دس لبلت یه حلمِ لَح فششدُ اسسبل وٌٌذ.
 )9ػىسّب دس لبلت یه حلمِ لَح فششدُ اسسبل شَد.
 )10دس سسبًِّبی هجبصی ٍ هىتَة ضلغ ثضسگتش ػىسّبی اسسبلی ثبیذ  1200پیىسل ثبشذ.
 )11ػىسّب ثِصَست اصل(اٍسجیٌبل) اسسبل گشدد ،ثِػجبستی ثب فتَشبح یب اثضاس دیگش ثصَست اغشاق آهیض
دستىبسی ًشذُ ثبشذ.
 )12آثبسی وِ ثِ طَس هشتشن ٍ گشٍّی تْیِ شذُ ثبشٌذ  ،دس صَست ساّیبثی ثِ هشحلِ ًْبیی ،گشٍُ تَلیذ
وٌٌذُ ثِ ػٌَاى ثشًذُ اػالم خَاٌّذ شذ.
)13دثیشخبًِ ٍصَل آثبس دسیبفتی سا اػالم خَاّذ وشد ٍ چٌبًچِ ثیشاص 5سٍص پس اص اسسبل اػالم ٍصَل دسیبفت
ًشذ ،ثب دثیشخبًِ جشٌَاسُ توبس گشفتِ شَد.
 -۱۴فیلن وَتبُ ثب هحَسیت هَضَػبت جشٌَاسُ ثبیذ دس یىی اص خجشگضاسی ّب  ،پبیگبُ ّبی اطالع سسبًی (ثٌذ
یه) هٌتشش شذُ ثبشذ.
وحًٌ ثثت وام ي اسسال آثاس
ثشای دسیبفت فشم ثجت ًبم ٍ فشاخَاى جشٌَاسُ اص طشیك هشاجؼِ ثِ ًشبًی
الىتشًٍیىی  www.basijrasaneh.irصفحِ استبى گلستبى اسسبل هی وٌذ .
تزوش:
آثار می بایست بصورت مکتوب و اس طزیق پست پیشتاس و یا بصورت حضوری به دبیزخانه جشنواره
ارسال گزدد.
آدسس دتیشخاوٍ جشىًاسٌ:
گشگبى – هیذاى شْیذ لٌذّبسی(تشهیٌبل) – لجل اص اداسُ ساٌّوبیی ٍ ساًٌذگی – هجتوغ اهبم سضب(ع) – طجمِ
یه – ٍاحذ یه – سبصهبى ثسیج سسبًِ استبى گلستبى
تلفي توبس 31426266 :ــ 31426265
ایویل . b.resaneh.g@chmail.ir

