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 فیلم نامه نویسی*نمایش نامه نویسی*داستان نویسی*شعر کالسیک* نو  شعر : *رشته  4شامل  ادبی بخش
 

ادبیبخش   



 :بخش ادبی 

 منبع مرحله رشته ردیف

 مخاطبان

 ندانشجویا کارکنان اساتید

 خانم آقا خانم آقا خانم آقا

 شعر 1
 :ارائه آثار در یکی از موضوعات ذیل  سراسری

ترویج فرهنگ اقامه نماز در قرآن و سیره اهل 

و سبک  علیهم السالم،اهل بیت علیهم السالمبیت 

ی داللی،فاا  زندگی،حمایت از تولید ملی و کاال

،استکبار ستیزی،امر به و حجاب، تکریم قرآن

و  و نهی از منکر،محیط زیست از منظر قرآن معر

 علیهم السالمو اهل بیت 

 :یاتآو یا الهام از 

، سوره مبارکه لقمان آیه 41سوره مبارکه نور آیه 

، سوره مبارکه 1۶، سوره مبارکه لقمان آیه ۶

 ۲۷احزاب آیه 

      

   -- -- -- -- ملی

 داستان نویسی ۷
       سراسری 

   -- -- -- -- ملّی

 نمایشنامه نویسی 3
       سراسری

   -- -- -- -- ملی

       سراسری  فیلمنامه نویسی 4

  

  رشته شعررشته شعر: :   ادبیادبیبخش بخش 

 : اجراییفنی و وابط ض( الف

 رو این از؛ است و مطابق با جدول معرفی منابعفلیهم السالم  قرآن و فترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایه درون -1

 .لواهند شد حذ  مسابقات از نامرتبط موضوفات

 .  لواهد شدها حذ چنانچه فدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -۷

 .آثار در یک بخش شعر کالسیک مورد بررسی قرار لواهند گرفت و سایر آثار داوری نخواهند شد -3
 .جشنواره بارگزاری شود در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اثر تولید شده در قالب  -4

 .ایدهر نار می تواند دو اثر درسامانه جشنواره بارگزاری نم -5

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید بارگزاری شده اثر -۶

 .گیرد قرار صاحه میانةو  باال در و نام صاحب اثر و دانشگاه  اثر نام یا فنوان  -۲

 :تاس لیذ جدول کنندگان به شرح کسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 ۲8 امتیاز حداقل:  سوم رتبه ۲5حداقل امتیاز : رتبه دوم  88حداقل امتیاز : رتبه اول 

 

 :امتیازات  جدول( ب

 امتیاز امتیاز شالص های داوری ردیف

 ۷8 (... و قافیه، آهنگ فروضی، وزن)قالب  درست سالتار 1

 ۷8 (رسایی و نزبا سالمت ، ها واژه بافت همگون ایجاد واژگان، گزینش) شعر زبان ۷

 ۷8 (...  و کالم کلمه موسیقی ادبی، های آرایه صور لیال، کارگیری به و زیبایی)شنالتی  زیبا 3

 18 ...(و  لالقیت ، فرم ، محتوا مضمون، وحدت، هماهنگی)سازی  مضمون و نوآوری 4

 18 (احساسات مخاطب و هیجانات بروز شگرد) فاطاه 5



 18 پایندگی و ماندگاری ۶

 ۲ (...و  قرآنی های سمبل و کارگیری فناصر به)فترت  و قرآن از پذیری تاثیر ۲

 3 شعر سیر در پختگی و اندیشه 8

 188 جمع کل

 

  رشته داستان نویسیرشته داستان نویسی: :   ادبیادبیبخش بخش 

 : اجراییفنی و ضوابط ( الف

 رو این از ؛است فی منابعو مطابق با جدول معر فلیهم السالمقرآن و فترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایه درون -1

 .لواهند شد حذ  مسابقات از گردونة هم باشند، زیبا اگرچه نامرتبط موضوفات

 .ها حذ  لواهد شد چنانچه فدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -۷

 .جشنواره بارگزاری شود در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اثر تولید شده در قالب  -3

 .هر نار می تواند دو اثر در سامانه جشنواره بارگزاری نماید -4

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید بارگزاری شده اثر -5

و حداکثر تعداد کلمات مجاز  با توجه به التال  صاحب نظران درمورد تعریف و تعداد کلمات داستان کوتاه،حداقل -۶

 . کلمه باشد 5888تا  ۷888باید بین 

 .گیرد قرار صاحه اول در اثر و نام صاحب اثر و دانشگاه نام یا فنوان -۲

 :است لیذ جدول کنندگان به شرح کسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -8

 ۲8 امتیاز حداقل:  سوم رتبه ۲5حداقل امتیاز : وم رتبه د 88حداقل امتیاز : رتبه اول 
 

 

 :امتیازات جدول  (ب

 امتیاز امتیاز شالص های داوری ردیف

 5 (فلیهم السالم فترت و قرآن مبانی و ها آموزه به توجه)موضوع، تم  1

 5 موضوع در ابداع ۷

 18 (داستان چهارچوب یا نقشه)رنگ  پی یا طرح 3

 5 قلم رسایی و روانی 4

 5 (شروع)مناسب  آغاز 5

 18 پردازی شخصیّت ۶

 18 گاتگو ۲



 18 (داستان روایت)دید  زاویة 8

 18 ( بندی پایان ، داستان اوج تعلیق، کشمکش،)حوادث  9

 18 داستان لحن 18

 5 (صحنه و مکان ، زمان گانه سه وحدت) سازی فضا 11

 5 پردالت 1۷

 5 گرا رهای تصوی داستان در دادن نشان و مند ن زبا های داستان در زبان 13

 5 تکنیک از استااده 14

 188 جمع کل

 

  نامه نویسینامه نویسی  نامه نویسی و نمایشنامه نویسی و نمایش  های فیلمهای فیلم  رشتهرشته: :   ادبیادبیبخش بخش 

 : اجرایی فنی و ضوابط( الف

 نامرتبط اتموضوف رو این است؛ از و مطابق با جدول معرفی منابع قرآن و فترت بر محور مبتنی آثار محتوای و مایه درون -1

 .لواهند شد حذ  مسابقات از گردونة ،هم باشند زیبا اگرچه

 .ها حذ  لواهد شد چنانچه فدم تأیید اصالت اثر در هر یک از مراحل جشنواره احراز شود، اثر از رقابت -۷

 .اری شودجشنواره بارگز در سامانه pdfو  wordمطابق زمانبندی تعیین شده، الزم است اثر تولید شده در قالب  -3

 .نماید بارگزاریجشنواره  در سامانههر نار فقط یک اثر باید  -4

 .باشد شده حائز رتبه ای جشنواره یا مسابقه هیچ در تاکنون نباید ارسالی اثر -5

 .است ضروری نامه نمایش/نامه فیلم اوّل صاحة در داستان لالصه نوشتن -۶

 کامل، شامل مشخصات ذکر بر فالوه ادبی، منبع از اقتباس درصورت .شود ذکر متن پایان در نامه فیلم یا نامه نمایش منابع -۲

 .شود معرفی نیز اثر انتشار سال ناشر، نویسنده، فنوان،

 .شود ذکر نیز داستان و لالصة سینمایی اثر مشخصات اثر، آن از سینمایی اقتباس سابقة صورت در -8

 یک تنها باشد، مقام دارای شرایط کسب و باشد شده نوشته مشترك صورت به نار چند توسط شده ارائه اثر که صورتی در -9

 .شد لواهد داده آن تخصیص به جایزه

 .شود لودداری لالصه طرح ارایة از بنابراین می شود، پذیرفته ارزیابی برای کامل نامة فیلم تنها -18

 .دگیر قرار صاحه اول در اثر و نام صاحب اثر و دانشگاه نام یا فنوان -11

 :است لیذ جدول کنندگان به شرح کسب شده توسط شرکت ازی، حداقل امتسراسریکسب رتبه در مرحله  یبرا -1۷

 ۲8 امتیاز حداقل:  سوم رتبه ۲5حداقل امتیاز : رتبه دوم  88حداقل امتیاز : رتبه اول 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :امتیازات  جدول( ب

 امتیاز امتیاز شالص های داوری ردیف

 18 (زدگی شعار از پرهیز سوژه، و موضوع اهمیت در موضوع، ابتکار پذیری، باور) هاندیش و مضمون موضوع، 1

 18 پردازی شخصیت ۷

 5 دراماتیک سالتار 3

 18 اجرایی قابلیّت 4

 18 پردازی دیالوگ 5

 5 نمایشی زبان ۶

 18 نوآوری و لالقیّت ۲

 18 اثر شالص های ویژگی 8

 5 آن گذاری تاثیر و جشنواره های لویتاو 9

 18 سالتار بودن مناسب 18

 5 پردازی موقعیت در موفقیت 11

 18 داور ویژة نظر 1۷

 188 جمع کل
 

 

 

 

 


