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 بسمه تعالی

 

 

 "با رویکرد گردشگری حالل، ظرفیت ایرانی جشنواره مشارکت ملی گردشگری سومینفراخوان  "

و استقبال و همراهی  دوره برگزاری جشنواره مشارکت ملی گردشگری دوو به پشتوانه تجربه  متعال ایزد درگاه از استعانت اب

افزایش آگاهی بیشتر جامعه از اهمیت و ارزش های اجتماعی،  منظور به و ، آحاد مردم عزیزمانهنرمندان و هنر دوستان گرامی

، می در خلق ایده ها و تفکرات نوینسیاسی، فرهنگی و اقتصادی صنعت گردشگری و نیز افزایش مشارکت و همکاری مرد

الل و با بهره گیری رویکرد گردشگری حبا را دوره از این جشنواره  سومین سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

، صنایع ، سوغاتایرانی خوراکلیدات ایرانی مانند مهمان نوازی، و تو خدماتاز ظرفیت های ایران اسالمی و مبنای حالل بودن 

با همکاری سازمان ها و موسسات دولتی و خصوصی و فعاالن مردمی در و ... در تبلیغات گسترده جهانی  دستی، تنوع فرهنگی

 .نماید می برگزارحوزه گردشگری 

 حوزه های پذیرش آثار:

 بخش حرفه ای و عمومی  عکس در دو 

 نویسی سفرنامه 

 ایده 

  فیلم 

 آئین نامه جشنواره:

 شرایط عمومی؛ 

 ندارد سنی محدودیت جشنواره مختلف های درحوزه شرکت. 

 است الزامی کنندگان، شرکت برای جشنواره پایگاه اینترنتی در نام ثبت. 

 نشانی به جشنواره پایگاه اینترنتی طریق از اثر دریافت www.Irantourismfestival3.com ارسال همچنین و 

 .شد خواهد انجام جشنواره دبیرخانه به

 بود خواهد جشنواره نامه آئین بندهای تمامی قبولی منزله به اینترنتی فراخوان فرم تأیید. 

 ارسالی هرمرحله، اثر در آن خالف اثبات درصورت کند، می تلقی اثر صاحب را کننده جشنواره، ارسال دبیرخانه 

 .بود خواهد کننده ارسال متوجه نیز آن عواقب و شده حذف

 درصورت باشد، ایران اسالمی جمهوری نظام و قوانین فرهنگی، اخالقی، اسالمی موازین با منطبق باید ارسالی آثار 

 .گردید خواهند حذف ارسالی تطابق، آثار عدم

 نخواهد داده اثر ترتیب کنند، نقض را جشنواره قوانین از یکی و یا شوند ارسال شده تعیین زمان از پس که آثاری به 

 .شد

 ندارد وجود جشنواره از خروج و انصراف امکان آثار ارسال از پس.  

 نماید خود استفاده و تبلیغاتی در امور نمایشگاهی از آثار منتخب مجاز است جشنواره دبیرخانه. 
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 عکس؛ دربخش ارسال اثر شرایط

 ای داوری خواهند شد.آثار دریافتی در این حوزه در دو بخش عمومی و حرفه 

  تا زمان پایان مهلت ارسال اثر  1393عکس های ارسالی می بایست در جغرافیای ایران و در فاصله زمانی سال

 عکاسی شده باشند.

 باشد و سفید سیاه یا رنگی تواندمی ارسالی عکسهای. 

  نماید ارسال جشنواره برای شرکت در عکس قطعه 5 حداکثر تواند، می هنرمندهر. 

 فرمت و مگابایت 4 حداکثر حجم دارای باید ارسالی هایعکس jpeg باشد. 

 نوشته، تاریخ، لوگو و واترمارک باشد. فاقد باید ارسالی هایعکس  

  حرفه ای می باشد.هرشرکت کننده فقط مجاز به شرکت در یکی از دو بخش عمومی و یا 

 با موضوع جشنواره باشد. عکس در بخش عمومی شامل هرگونه عکس و یا سلفی 

 ،و یا فایل  ارسال اصل عکس چاپ شده  درصورتی که بنا به تشخیص هیأت داوران اثر ارسالی به نمایشگاه راه یابد

 ضروری است.اصلی 

 چاپ در کتاب، بروشور یا انتشارات مربوط به جشنواره، های پذیرفته شده را برای برگزار کننده حق استفاده از عکس

 دارد.با ذکر نام عکاس برای خود محفوظ می

 ی قبول کلیه مقررات جشنواره است.ها به دبیرخانه، به منزلهارسال عکس 

 

 

 :برگزیدگان در دو بخش عمومی و حرفه ای جوایز

 

 :بخش عمومی

 ام بهار آزادی برای هر نفر، جمعاًدو سکه تم و جشنواره تندیس ،لوح تقدیر یکساندر شرایط  نفرات اول تا سوم بدون اولویت و

 %.4میلیون ریال وام با کارمزد  100 معرفی جهت دریافت به مبلغ و شش سکه تمام بهار آزادی

 

 :بخش حرفه ای

 ام بهار آزادی برای هر نفر،ـسکه تمپنج  واره وــتندیس جشن لوح تقدیر، انـدر شرایط یکس وم بدون اولویت وـنفرات اول تا س

 %.4میلیون ریال وام با کارمزد  100 معرفی جهت دریافت به مبلغ و پانزده سکه تمام بهار آزادی جمعاً
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 ؛فیلم بخش در اثر ارسال شرایط

 شود.تهیه کننده اثر به عنوان صاحب اثر شناخته می 

 باشد.زمان هر فیلم آزاد می 

  فیلم برای جشنواره ارسال کند. 2تواند حداکثر هر هنرمند می 

 تبصره: محدودیتی در قالب آثار ) داستانی، مستند، کلیپ ویدئو ( وجود ندارد.

 .شناسنامه ) کالکت ( در ابتدای فیلم ضروری است 

  بخش مردمی بررسی خواهند شد.  فیلمهای ارسالی در 

   انیمیشن کلیپ آنونس بلند و کوتاه ( ارسال شوند. اما معیار اصلی در فیلمها میتوانند در هر قالبی ) داستانی مستند

 .گزینش فیلمها برای قضاوت، ارتباط با صنعت و فرهنگ گردشگری خواهد بود

 .فهرست موارد پخش و یا شرکت در جشنواره ها در  فیلمها میتوانند در هر جشنواره دیگری شرکت کرده باشند(

 (ه خواهد شدهنگام ارسال اثر از شما خواست

  جشنواره پیروی فرمایید وب سایتبرای ارسال فیلمها از شیوه نامه مندرج در. 

   شما با ارسال اثر، از نظر ما مسئول و مالک فیلم شناخته میشوید. لذا مسئولیتهای حقوقی ناشی از این ادعا ) ابراز

بر  ... ( غیر مجاز از تصاویر دیگران و استفاده ، درج نشدن اطالعات صحیح، مالکیت و یا شراکت دیگران در فیلم

 .عهده شما خواهد بود

 بازبینی فیلمها با نسخه ای با کیفیت dvd ( 720*576--mpg2 )  خواهد بود. لذا چنانچه فایل فیلم خود را در

طریق میتوانید از نمی باشد، ن آاین قالب بتوانید از طریق اینترنت به ما برسانید نیازی به ارسال کپی سخت افزاری 

هیات داوران پیشنهاد . خود مطلع شوید اجشنواره از دریافت یا عدم دریافت اینترنتی  دریافت ایمیلی از آدرس ایمیل

 .شودارسال  دبیرخانهو هم فایل را برای  ( dvd) سخت افزاری هم زمان هم نسخه ،این است که بر

   میتوانید فیلمها را با فشرده سازی  ،نمی باشیدداوران جشنواره  ایرثار ارسالی خود بآجنانچه نگران تاثیر کیفیت کم

اما نسخه نمایش اصلی فیلم در جشنواره باید با باالترین  نمایید،ارسال  وب سایت جشنوارهبیشتر نیز از طریق 

 .کیفیت تولید شما باشد

 (جدا از هم برای کارهای حرفه ای باشد ) نسخه تمیز بین المللی ،به صورت دو باند اًحصداها ترجی. 

 :شهای پذیرش آثاردر جشنوارهبخ

 :نمایش دیدنیهای طبیعی و تاریخی و فرهنگی مناطق مختلف ایران در قالبهای

  گزارشهای فردی با موبایل 

  گزارشهای تلویزیونی 

  فیلمهای حرفه ای مستند 

  در قالبهای  ( ...اقامت گاههای بوم گردی و -شهربازی  -مختلف ) هتل معرفی و تبلیغ خدمات گردشگری 

 گزارشهای فردی با موبایل 

  فیلمهای تبلیغاتی حرفه ای 
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  ه به طور غیر مستقیم باعث ایجاد انگیزه سفر به سینمایی ( ک -تلویزیونی  -فیلمهای داستانی ) کوتاه

 .مناطقی از ایران می شوند

 

 

 

 :حوزه فیلمجوایز برگزیدگان در 

 یلیون م 100 معرفی جهت دریافت به مبلغو  بهارآزادی سکه تمام افتخار، هفت جشنواره، لوح تندیس: اول رتبه

 %.4ریال وام با کارمزد 

 یلیون ریال م 100 معرفی جهت دریافت به مبلغو  تمام بهارآزادی سکه پنج افتخار، جشنواره، لوح تندیس: دوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 یلیون ریال م 100 معرفی جهت دریافت به مبلغو  تمام بهارآزادی سکه سه افتخار، جشنواره، لوح تندیس: سوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 
 

 

 

 

 :بخش سفرنامه های نوشتاری در اثر ارسال شرایط

 تماس یشماره خانوادگی، نام اثر )نام، یفرستنده مشخصات باید تنها نوشتاری، بخش هایسفرنامه اول یصفحه در 

 اول یصفحه در فقط باید اثر خالق مشخصات. شود آورده اثر نام تنها دوم، یصفحه در و شود نوشته( نشانی و

 .شد نخواهد داوری اثر صفحات، سایر در آن تکرار صورت در شود؛ ذکر گزارش

 قلم با باید توصیفی هایگزارش متن Mitra، قلم با گزارش تیترهای و ١٢ یاندازه Mitra، شود تایپ ١۴ یاندازه .

 کلمه باشد. 6800و حداکثر  2200سفرنامه ها باید شامل حداقل 

 باید ارسالی فایل فرمت Doc یا Docx باشد  (Microsoft Word 2003 یا Microsoft Word 2007از .) 

 .فرمایید خودداری دیگر هایفرمت با فایل ارسال

 
  داوری بخش سفرنامه های نوشتاریمعیارهای 

 .سفرنامه باید شامل مقصدی در داخل ایران و بر اساس ظرفیت های گردشگری حالل نوشته شود 

  ظرفیت های فرهنگی شامل مهمان نوازی، خوراک، سوغات و جاذبه های تاریخی و طبیعی و ... در

 گردشگری حالل دیده شود.

 شود: سفرنامه باید بر اساس ساختار زیر نوشته 

 شروع تاثیرگذار بر خواننده 

 به کارگیری خالقیت برای خلق یک داستان جذاب 

 معرفی راوی 

 توصیف موقعیت مکانی 
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 شرح زمان، فصل و موقعیت آب و هوایی 

 بیان انگیزه سفر 

 روایت اتفاقات سفر 

 شرح ارتباط با مردم محلی و آداب و رسوم 

 جمع بندی سفرنامه و ارتباط آغاز و پایان 

 و  سفرنامه باید روایت داشته باشد به گونه ای که پس زمینه، نکات ریز و درشت، جزئیات تاریخی   

 بازگشت های تاریخی در آن لحاظ شود.

 وسعه با رویکرد ت نحوه دسترسی، حمل و نقل محلی، امکانات اسکان، مراکز خرید، جشنواره های محلی

 شود. و بهترین زمان سفر به مقصد بیان گردشگری حالل

 باشند. شده منتشر نباید پیشتر سفرنامه ها 

 :حوزه سفرنامه نویسیجوایز برگزیدگان در 

 یلیون م 100 معرفی جهت دریافت به مبلغو  بهارآزادی سکه تمام افتخار، هفت جشنواره، لوح تندیس: اول رتبه

 %.4ریال وام با کارمزد 

 یلیون ریال م 100معرفی جهت دریافت به مبلغ و  بهارآزادیتمام  سکه پنج افتخار، جشنواره، لوح تندیس: دوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 یلیون ریال م 100معرفی جهت دریافت به مبلغ و  تمام بهارآزادی سکه سه افتخار، جشنواره، لوح تندیس: سوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 

 

 ایده بخش در اثر ارسال شرایط: 

  ایی که در سایت جشنوارهدبیرخانه جشنواره طبق طرح نامه به 20/5/95آثار دریافتی تا تاریخ 

 )www.irantourismfestival3.com( .درج گردیده است، ارائه گردد 

  حقوق مالکیت ایده در رابطه با اثر های ارسالی حفظ خواهد شد و در خصوص مالکیت انحصاری ایده جای

 .وجود نخواهد داشتنگرانی 

 ایده باید کامالً  نوآورانه و بدون مشابهت و ارائه ای خالقانه از فکری نو باشد. 

  با درنظر گرفتن عنوان جشنواره ه به جشنوار ایده دوهر عالقه مند به شرکت در جشنواره تنها می تواند

 ارسال نماید.

  آزاد در زمینه گردشگری  سوژه بابه جشنواره  ایده یکهر عالقه مند به شرکت در جشنواره تنها می تواند

 ارسال نماید.

بسترها و  ،هانتایج حاصله در این بخش می بایست منتج به معرفی گردشگری حالل ـ ظرفیت ایرانی، زیر ساخت

 نیات گردد. 

 

http://www.irantourismfestival3.com/
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 تعریف ایده:

 اطالق می گردد:هر طرح و تراوش فکری به ایده 

 .منجر به اقدام، اتفاق و یا راهکار ارتباطی و همراهی مشترکی شودکه   -

به ایجاد راه کار کاری در خصوص نمایش، تبیین و یا انجام بهتر یک موضوع و یا تصمیم و برنامه مشـخص و اثـر و یا  -

 .منجر گردد به شرطی که همراه با خالقیت و پرهیز از تقلید مستقیم باشدگذار 

 :هایی خواهد بود که هر چه بیشتر حائز شرایط زیر باشنددر این بخش اولویت با ایده

ل و گردشـگری پایـدار موضوع مشارکت و حضور انسان به عنوان نماد مشارکت را به صورتی بهتر در گردشگری حال  -1

 .ارند و مشارکت اجتماعی در این موضوع و ظرفیت های اجتماعی را نشان دهندذبه نمایش بگ

گردشگری حالل در کشور را به نمایش بگذارند و ترجیحا در فرآیند معرفی ظرفیت ها بسـته هـای چنـد منظـوره و  -2

 .توانایی های گسترده تری را در این موضوع به صورتی یک پارچه مشخص سازند

محلی و تاثیر آن بر معیشت جامعه محلی  -توسعه گردشگری پایدار با سبک زندگی بومی  ارتباط گردشگری حالل و -3

 .را مشخص سازند

به شکلی عملی و مشخص قابلیت های اجرایی مورد معرفی شده را مشخص نمایند و برنامـه ایجـاد اشـتغال در ایـن  -4

 .زمینه را به شکل بهتری مشخص کنند

 

 جوایز برگزیدگان در حوزه ایده:. 1

 میلیون  100معرفی جهت دریافت به مبلغ بهارآزادی و  سکه تمام افتخار، هفت جشنواره، لوح تندیس: اول رتبه

 %.4ریال وام با کارمزد 

 میلیون ریال  100معرفی جهت دریافت به مبلغ و  تمام بهارآزادی سکه پنج افتخار، جشنواره، لوح تندیس: دوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 میلیون ریال  100معرفی جهت دریافت به مبلغ و  تمام بهارآزادی سکه سه افتخار، جشنواره، لوح تندیس: سوم رتبه

 %.4وام با کارمزد 

 

 با قابلیت اجرا:جوایز برگزیدگان در حوزه ایده .  2

  :4 کارمزدوام با  یک میلیارد ریالمعرفی جهت دریافت به مبلغ افتخار و  جشنواره، لوح تندیسرتبه اول % 

  :4 کارمزدوام با  هفتصد میلیون ریالمعرفی جهت دریافت به مبلغ افتخار و  جشنواره، لوح تندیسرتبه دوم% 

 4 کارمزدوام با  پانصد میلیون ریالمعرفی جهت دریافت به مبلغ افتخار و  جشنواره، لوح تندیس :رتبه سوم% 

 

 جایزه برگزیده سوژه آزاد با قابلیت اجرا:. 3

 4پانصد میلیون ریال وام با کارمزد معرفی جهت دریافت به مبلغ افتخار و  جشنواره، لوح تندیس :صرفاً یک نفر % 

 وام ها از سوی صندوق کارآفرینی امید تأمین و پرداخت می شود. تبصره:
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 عمومی؛ امتیازات  

 شد خواهد اهداء در جشنواره شرکت یابد، گواهی راه جشنواره به آثارشان که افرادی کلیه به. 

 شد دنخواه به نمایش گذاشته جنبی در نمایشگاه ارسالی آثار کلیه . 

 تقویم جشنواره:

 15/5/1395 تا 15/2/1395:آثار ارسال مهلت  

 1395ماه  مرداد دومنیمه : داوری و انتخاب 

 نمایشگاههمزمان با اختتامیه  19/6/1395 :آثار و اهداء جوایز نمایش جشنواره، اختتامیه مراسم برگزاری 

 

 دبیرخانه جشنواره :

 96، واحد 9تهران، میدان شیخ بهایی، برج صدف، طبقه : نشانی 

  :88622189شماره تماس  

  :88622178شماره نمابر  

 سایت وب :com.3www.Irantourismfestival 


