
 شرایط و فرم های داوری بیست و پنجمین اجالس سراسری نماز

 

 داستان نویسي: كوتاه،بلند یا داستانك- 

 

           ریكدستی نث - 5ایجاز - 4بی پیرایگی -3 تازگی و زنده بودن - 2 تانتخاب صحیح و دقیق كلما - 1

 غنا - 7 تناسب نثر با موضوع قصه - 6

 

 

  

 امتیاز داستان نویسيشاخص داوری در رشته  ردیف

 11 تم )توجه به آزموه ها و مباني قرآني و عترت(-موضوع 1

 11 طرح یا پي رنگ)نقشه یا چهارچوب داستان( 2

 فنون داستان نویسي شامل:

 11 آغاز)شروع داستان( 3

 11 شخصیت پردازی 4

 11 گفتگو 1

 11 زاویه دید)روایت داستان( 6

 11 داستان،پایان بندیحوادث)كشمكش ،تعلیق،اوج  7

 11 لحن داستان 8

 1 فضا سازی)وحدت سه گانه زمان،مكان وصحنه 9

 11 پرداخت 11

 111 جمع كل امتیازات 11

 



 فیلم نامه نویسي
 
 

 فیلم ساختار با آشنایی نوشتن، چگونه ی شیوه از آشنایی ، غنی لغات ی خزانه دارای باید نوشتن درست برای

باشد كارساز تواند می باقواعد آشنایی ، نویسی نامه   

   
است فكری و ایده یک به نیاز  نوشتن برای  

 
 
 
 
 

 شاخص های داوری در رشته های نمایشنامه نویسي و فیلم نامه نویسي   

 امتیاز شاخص های داوری امتیاز شاخص های داوری 1

 11 زبان نمایشي 11 موضوع، مضمون و اندیشه 2

 11 خالقیت و نوآوری 11 شخصیت پردازی 3

 11 ویژگي های شاخص 11 ساختار دراماتیك 4

 11 اولویت های جشنواره و تأثیرگذاری 11 قلبلیت اجرایي 1

 11 نظر ویژه داور 11 دیالوگ پردازی 6

 111 جمع كل امتیازات

 
 
 
 

 فیلم كوتاه :

 

در نظر بگیرید كه بیننده آن چیزی را كه باید بر آن دقت كند، نبیند یا در اندازه كادر را نه آنقدر بزرگ  -

صورت دیدن هم دقت و توجه الزم را به آن نكند و نه آنقدر كوچک كه اطالعات تصویری منتقل نشود و نما 

 .دچار نقصان گردد



انتقال سریع تر مفاهیم  انتخاب عمق میدان مناسب )منطقه وضوح( و انتخاب ارتفاع دوربین دو نكته مهم برای

 .می باشد. با شناخت این دو عامل از آنان استفاده ای صحیح نمائید

از گرفتن نماهای كوتاه در صحنه جداً خودداری كنید. اینگونه نماها در مرحله تدوین از كوتاه كردن و تكه تكه 

 .كردن نماهای بلند بدست می آید

 .ده نكنیدحتی االمكان از روش دوربین روی دست استفا

در موقع گرفتن هر نما مقداری از آنچه در آخر نمای قبلی گرفته شده را به اول این نما اضافه كنید تا در هنگام 

 .تدوین دچار مشكل نشوید

در مورد سرعت راه رفتن بازیگران یا سرعت حرف زدن آنها و غیره، عالوه بر یادداشت های منشی صحنه )كه 

 .د بازیگران نیز بخواهید تا این موارد را به ذهن خود بسپارندبعدا گفته می شود(، از خو

برای اعالم قطع ضبط در پایان هر نما عجله نكنید، مقداری اضافه بر سر هر پالن ضرری ندارد )و در مواقعی 

 )نجات بخش است

ط، سه ثانیه در اول هر نما خطای سه ثانیه را فراموش نكنید )در دوربین های مغناطیسی پس از زدن دكمه ضب

 )طول می كشد تا دوربین شروع به ضبط تصاویر بكند

اگر در مورد ضبط هر نما احساس كردید تا آن نما دچار اشكال شده یا خوب در نیامده به شما پیشنهاد می كنیم 

 .كه حتما آن نما را دوباره بگیرید اما دچار وسواس هم نشوید

 

 امتیاز شاخص های داوری در رشته فیلم كوتاه  

 21 فیلم نامه )تم وایده، داستان، شخصیت پردازی 1

 31 كارگرداني و بازیگری)پرداخت، دكوپاژ، انتخاب بازیگران و پرداخت بازی ها، انتخاب بازیگران( 2

 21 تصویر و صدا )تركیب بندی تصویر، كیفیت تصاویر، نور پردازی، صدا( 3

 11 تدوین، موسیقي(تدوین )ریتم)تمپو(تداوم، رعایت اصل  4

 21 نكات برجسته)پرداخت محتوا، انتقال پیام، خالقیت ویژه( 1

 111 جمع كل امتیازات 8



 

 

 پویانمایي)انیمیشن(

 و ماشین – روبات – فضایی آدم – ها ماهی – هیوالها –داستان ها در ارتباط با مردم هستند، ) اسباب بازی ها 

استان نقش دارند. بدون كاراكتر خوب، داستان خوب هم شكل نمی د این در كه هستند عناصری جزء( …

 .گیرد

 كاراكتر  در كل، كاراكتری كه به یاد ماندنی و قابل باور باشد را می توان به عنوان كاراكتر خوب معرفی كرد.

یابد و به  می وقایع میان در را خود كه كسی( اطرافش دنیای با ارتباط در)  است معمولی كاراكتری  باور، قابل

 .آنها به طور صحیحی واكنش نشان می دهد

كاراكتر به یاد ماندنی، نیز باید از لحاظ بصری جذاب باشد و بتواند بیننده را از لحاظ احساسی و دراماتیک در 

 .حادثه های داستان به جلو هدایت كند

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 امتیاز شاخص های داوری در رشته پویانمایي)انیمیشن(  

 31 پردازش ایده در فیلمنامهایده یابي و  1

 31 هماهنگي ایده با اجرا)انتخاب تكنیك( 2

 41 گرافیك دیزاین و تحرك سازی 3

 111 جمع كل امتیازات 4



 

 طراحي پوستر :

 
 

 57*77اندازه اثر حداكثر 

 
 است.الزامی  377با رزولیشنjpg یا  psd , Tifارسال فایل اصلی بافرمت

 پوستربرروی فوم الصاق و در بسته بندی مناسب ارسال گردد )به صورت لوله و رول و تا شده نباشد(.

  

 شاخص های داوری در رشته طراحي پوستر

 امتیاز شاخص داوری ردیف امتیاز شاخص داوری ردیف

 6 زیباشناسي و معناگرایي 8 1 رعایت حداكثر ابعاد پوستر 1

 8 تایپوگرافي 9 7 كنتراست مناسببهره گیری از  2

 11 فرم و تكنیك 11 12 تركیب رنگ ها 3

 6 پویایي و ایجاز 11 12 طراحي لوگو 4

متری خوانا  3اندازه كلمات)لوگو از فاصله  1

 باشد و سایر فونت ها

 12 نوآوری و خالقیت 12 4

 6 انتقال مفهوماستفاده از عناصر مناسب و میزان  13 12 انطباق با موضوع جشنواره 6

 111 جمع كل امتیازات

  

 

 

 

 

 



 

 

 عكس:

 

 سانتی متر باشد. 57*77اندازه اثر 

 عكس می تواند رنگی، سیاه سفید، آنالوگ و یا دیجیتال باشد.

 الزامی است. 377با رزولیشنjpg یا  psd , Tifارسال فایل اصلی بافرمت

 نباشد(.عكس بر روی فوم ارسال شود )به صورت رول و تا شده 

 استفاده از رایانه به شرط حفظ اصالت اثر بالمانع است.

 

  

 امتیاز شاخص داوری در رشته عكس ردیف

 17 كیفیت مناسب 1

 11 تركیب بندی صحیح و استفاده ی درست از عناصر بصری 2

 11 خالقیت و نوآوری و نگاه متفاوت در عكاسي 3

 11 به كارگیری عناصر فرهنگي ایراني و اسالمي 4

 18 رعایت اصول اولیه عكاسي 1

 8 استفاده از تكنیك 6

 8 نگاه عكاسانه 7

 8 پیام 8

 11 جمع امتیازات 9

 



 شعر

از نظر لغوی، روان و قابل فهم برای مستمع باشد. یعنی لغت های مشكل یا اصطالحات كهن كه مستمع با  -1

 .آن ها آشنا نیست، نداشته باشد

 .و تعابیر و مفهوم نیز قابل فهم برای مستمع باشد از نظر استعاره ها -2

 .دارای مفهوم درست و موافق با واقع باشد. یعنی مفاهیم شعر دروغ و خالف واقع نباشد -3

 .دارای پیام مفید و درست باشد. شعر خوب باید پیام های درستی را به مخاطب منتقل كند -4

 .ذوق، سلیقه و حتی سوختن مستمع را باال ببردتعالی دهنده باشد. یعنی باید سطح معرفت،  -5

 .مستند باشد. یعنی در بیانات خود استناد به آیات و روایات و ... داشته باشد -6

 

حداكثر  امتیاز كسب شده

 امتیاز

 ردیف مالك های داوری

اندیشه و پختگي آن در سیر طبیعي  11 

 شعر

1 

 2 زبان شعر 21 

 3 تخیل و تصویرپردازی 21 

 4 عاطفه 11 

موسیقي شعر)بیروني، دروني،  21 

 (كناری و معنوی

1 

وحدت و هماهنگي شعر در دو  11 

 محور افقي و عمودی

6 

 7 نوآوری و مضنون آفریني 11 

 جمع 111 

 

 



 خاطره نویسي

 

 شود نگارش وگویا ساده زبان به خاطرات  -1

 آنها انتخاب معیار مهمترین واقعیت بر آنها بودن منطبق كنار در خاطرات بودن خواندنی و زیبایی جذابیت،  -2

 .است داوری مرحله به ورود و

 .باشد مشخص باید خاطره راویان و مكان ، زمان ، درخاطرات  -3

 .باشد نویسنده خود به مربوط باید خاطرات  -5

 .است قبول مورد خاطره اصلی صاحب ذكرمشخصات با باشد دیگری ازفرد خاطره اگرنقل  -6

 . است آزاد نگارش نوع و سبک  -7

 استفاده تبلیغی و رسانی اطالع اقالم یا و كتاب ها، نمایشگاه در حضور برای منتخب ازآثار مسابقه دبیرخانه  -8

 .كرد خواهد

 یک در وBnazanin 14 فونت با وترجیحا Word پرداز باواژه A4صفحه دردو حداكثر راباید خاطرات  -9

 .شود ارسال كاغذ روی

 امتیاز حداكثر امتیاز مالك ردیف

   6 صفحه( 2رعایت اختصار نویسي )حداكثر  1

   1 جذابیت موضوع 2

   3 روان و سلیس بودن 3

   3 رعایت اصول نگارش 4

   3 خالقیت 1

   21 جمع كل امتیاز



 كتاب

زیبا برای آن است. یک نام خوب می تواند عنوان كتاب : مهمترین مشخصه یک كتاب خوب انتخاب عنوان  -1

 .خوانندگان بسیاری را جذب كند

جذابیت: یک كتاب خوب دارای چنان جذابیتی است كه خواننده دوست ندارد كتاب را كنار بگذارد و  -2

 .دوست دارد بداند آخر داستان چه اتفاقی می افتد . این ویژگی بارزترین مشخصه یک كتاب خوب است

ازی: زمانی كه خواننده كتابی را می خواند باید از قهرمانان یا محیط آن كتاب تصویری در ذهن تصویر س -3

خود بسازد . اگر كتابی خوب باشد حتی اگر خواننده چند سال بعد هم دوباره آن كتاب را بخواند همان تصویر 

  .در ذهنش نقش می بندد

 .اندن آن كتاب احساس لذت و رضایتمندی می كندرضایتمندی : خواننده در پایان یک كتاب خوب از خو -4

آموزش : یک كتاب خوب نه تنها سرگرم كننده است،بلكه باید حالت آموزشی داشته باشد و درسی تازه به  -5

 .خواننده بدهد

یک كتاب خوب نباید خسته كننده باشد و به مسائل حاشیه ای بپردازد، بلكه باید محور داستان تا پایان  -6

 .ایت شودكتاب رع

 .كند پیشنهاد همه به را كتاب آن خواندن ، خواننده كه باشد داشته ویژگی آنقدر یک كتاب خوب باید -7

 

 ( نظر كلي )بر اساس نوع كتاب، موضوع، كيفيت نگارش، كميت و ارجاعات(:1  

  

 

 

 در صورت نياز از پشت برگه استفاده نماييد.

 

 



 

 اجالس سراسری نمازبیست و پنجمین  كمیته علمي

 امتياز(  ..................................          0-11تاليف يا تصنيف كتاب )حاصل از دستاوردهاي  پژوهشي متقاضي( ) □  

 امتياز(  ..................................          0-00المعارف و.... )تاليف مجموعه كتابهايي مانند دائره □  

 امتياز( ..................... 0-0درصد اصالح يا اضافه  در محتواي كتاب( ) 00تصنيفي )با حداقل تجديد چاپ كتاب تاليفي يا   □  

 امتياز(......................... 0-10تصحيح انتقادي كتاب )   □  

 امتياز(..........................   0-7ترجمه كتاب )  □  

 ز(......................  امتيا  0-1تدوين كتاب به شيوه گردآوري )  □  

 تاليف يا تدوين كتاب چاپي يا الكترونيكي به عنوان منبع آموزشي:  □  

 امتياز( ...................  0 -0ريزي وزرات )در سطح ملي با تاييد شوراي برنامه -                   

 امتياز( ...................                                           0 -1/1ريزي موسسه )درسطح موسسه با تاييد شوراي انتشارات يا شوراي برنامه -                   


