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 قدمهم

در بستر فضای های مناسب و تواند در قالبهای ناب است که میای ارزشمند از مفاهیم و اندیشهدفاع مقدس گنجینه

های اخالقی حاکم و ارزش ها، باورها، آرماندهی به اصولمجازی به مخاطبان به ویژه نسل جوان منتقل گردد و در شکل

 بر جامعه نقش مهمی را ایفا نماید.

فضای مجازی به اندازه انقالب اسالمی اهمیت دارد و عرصه فرهنگی  ؛)مد ظله العالی( فرماندهی معظم کل قوابه فرموده 

اگر از فضای مجازی غافل شویم اگر نیروهای مؤمن و انقالبی این میدان را خالی کنند مطمئنا ضربه . عرصه جهاد است

گاهی انسان حرف حق را می . ر خود باید در این میدان حضور یابدهر کس به اندازه وسع و توان و هن خواهیم خورد

ها تواند با استدالل قوی و با زبان شیوا و هنرمندانه بیان کند که این حرف به گوش و چشم هزاران و شاید میلیون

ر دیگران دگاهی شاید ما حرفی برای گفتن نداشته باشیم اما می توانیم انعکاس کارهای خوب و هنری . مخاطب برسد

گاهی با یک کالم، یک جمله می توانیم باعث تقویت روحیه جناح مؤمن انقالبی فعال در فضای . فضای مجازی بشویم

ه اعتقاد من، امروزه ذکر مستحبی بعد از نماز ما، کار فرهنگی و جهادی در ب» فرمایند:. ایشان همچنان میمجازی بشویم

 .۲۰/۰۷/۱۳۹۱« فضای مجازی است

با توجه به لزوم حضور  .شودانجام میو مقاومت در فضای مجازی دفاع مقدس ای مردمی متعددی با موضوع هفعالیت

ترویج فرهنگ غنی دفاع مقدس و  فضا برای این جدی جوانان انقالبی در فضای مجازی و تشکیل جبهه جهادی در

 سازماندهیریزی صحیح و با برنامه، ضروری است مقابله با تهاجم سازمان یافتة دشمنان انقالب اسالمی همچنین

  برداری نمود.های فضای مجازی بهرهو فرصت های موجودظرفیتمناسب، از تمامی 

روزرسانی بانک ، زمینه شناسایی و به"ملی فعاالن دفاع مقدس و مقاومت در فضای مجازیجشنواره "برگزاری با 

ظرفیت آنان در تهیه محتوای دیجیتال و انتشار در فضای مجازی، هدایت و اطالعات فعاالن فضای مجازی و استفاده از 

های دفاع مقدس؛ فراهم های بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشنیل به اهداف و برنامه تسریع در سازی فعاالن برایشبکه

 گردد.می

گرد عملیات سالهمزمان با  10/04/1398روز دوشنبه اثر انجام و مراسم اختتامیه در   904دریافت اولین دوره جشنواره با 

با حضور منتخبین در سالن خلیج فارس موزه انقالب اسالمی و و برگزار غرور آفرین کربالی یک و آزاد سازی مهران 

چهل سال بالندگی ،  "های مختلف، چهل اثر برتر در نمایشگاه بخش از برگزیدگاندفاع مقدس تهران ضمن تجلیل 

 .عرضه شد "انقالبی  چهل رویش

ویروس کرونا و نظر به رعایت  عاثر دریافت و با توجه به شیو 1153 تعداد، 1399در سال دومین دوره جشنواره در 

ادارات کل حفظ به صورت ارتباط تصویری با  28/11/1399روز سه شنبه  مراسم اختتامیه درهای بهداشتی دستورالعمل
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های مختلف به و منتخبین و برگزیدگان بخشبرگزار های سراسر کشور در استانهای دفاع مقدس آثار و نشر ارزش

 .گردید آنان واریز و جایزه نقدی نیز به حساباهداء ادارات کل دعوت و بصورت همزمان لوح تقدیر و تندیس جشنواره 

 :اهداف عملیاتی

 .مجازیدر فضای دفاع مقدس و مقاومت فرهنگ غنی  ها وارزش ، انعکاس و ترویجتبیین -1

ها و معیارهای امروزی نحوه حضور موفق و فعال دفاع تبیین مبانی نظری، شاخصو افزایی معرفت ،پروریاندیشه -2

 کارهای ترویج و گسترش آن.مقدس و مقاومت در فضای مجازی و تبیین راه

 ی نو.هادر قالب جوان نسل بهدفاع مقدس و مقاومت  هایبینش و ارزشی هایآرمان انتقال -3

 دفاع مقدس و مقاومت.و... در فضای مجازی برای انتقال مفاهیم  هنری ای،رسانه نوین ابزارهای از استفاده -4

 فضای مجازی. درثر ؤممردمی فعال فرهنگی  نهادهای نمودن سهیم وحمایت  ،جلب مشارکت -5

 .دفاع مقدس و مقاومتحوزه در  متعهد متخصص و فضای مجازیسازی و به کارگیری فعاالن شبکه ،شناسائی -6

 .مجازیدفاع مقدس و مقاومت در فضای های مادی و معنوی از فعاالن حوزه حمایت جهت الزم هایساخت زیر ایجاد  -7

 مجازی.فضای های صنفی حوزه دفاع مقدس و مقاومت در و تشکلفعاالن  از ایجاد بانک اطالعاتیجمع آوری و  -8

 .مجازیبرای فعالیت بنیاد در فضای ورزان تخصصی فضای مجازی جهت تهیه نقشه راه هیئت اندیشهشکیل ت -9

 و مقاومت. مقدسدفاع  ق آثار جدید با محوریتو تشویق متخصصین و فعاالن فضای مجازی در خل ترغیب -10

 .جوانان مبتکر و خالقهای تخصصی از بین دانشجویان، هنرجویان و دیگر ، هدایت و سازماندهی گروهجذب -11

 .ل جهت نشر در فضای مجازیامحتوای دیجیت و فراهم نمودن امکانات برای تولیدایجاد زیر ساخت  -12
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 در فضای مجازی: فعاالن دفاع مقدس و مقاومتملی  جشنواره برگزاری محورهای

 پایگاه های اطالع رسانی و خبری  -1

گیرند که تا قبل از پایان مهلت ای خبری مورد ارزیابی قرار میهها و پایگاهخبرگزاری، هاتارنما و وبالگدر بخش که مطالبی 

 مورد نظر است . خبری اطالع رسانی و برای پایگاهای  URLارسال آثار منتشر شده باشد. اعالم نشانی 

 ریت محتوا تولید شده باشد. های مدیهای برنامه نویسی پایه یا از طریق سیستمتواند با زبانمیها تارنماها و وبالگ

است. ما رسمی تارنتواند تالیف یا انتخاب یا اقتباس از منابع دیگر باشد و رعایت حقوق مالکیت به عهده مسئول مطالب می

دفاع ای از آنها که موضوع توانند بیش از یک نفر باشد. هر پورتال، سایت یا وبالگ مستقل یا صفحهنویسندگان مطالب می

 شرکت نماید. جشنواره اختصاص یافته باشد میتواند در مقدس 

 معیارهای ارزیابی:

 (جشنوارهپیام )میزان ارتباط با موضوع  (1

 (... یا ، تصاویر هاپست تعداد) مطالب حجم (2

 (ا و مشابه آنالکس درسایت) رتبه (3

 (،rss گرها، جستجو بارگذاری، سرعت بودن، روز به) فنی کیفیت (4

 عات،اطال خالقیت بودن، تعاملی ای، رسانه چند پیوندها، دامنه، نام تناسب بودن، صحیح بودن، روز به) محتوا کیفیت (5

 (مطالب مناسب بندی طبقه واژگان، منابع، معرفی

 مناسب  و گرافیک بصری زیبایی (6
 

 ها:رسانو پیام شبکه های اجتماعی -۲    

 و رسمی کشور رایج بومی و غیر بومی شامل کانال، گروه، صفحه اختصاصی در شبکه های اجتماعی 

ست. اارسال اثر تواند تالیف یا انتخاب یا اقتباس از منابع دیگر باشد و رعایت حقوق مالکیت به عهده مسئول لب میمط

 توانند بیش از یک نفر باشد.نویسندگان مطالب و مدیران گروه ها می

 

 :ای ارزیابیمعیاره

 بروز رسانی مستمر (1

 تعداد کاربران (2

 تولیدی بودن مطالب (3

 (.کمیت محتوا )تعداد پستها یا تصاویر یا .. (4

 (کیفیت محتوا )نگارش، انتخاب عکس (5

 )کامنت(( )الیک(، جلب مشارکت میزان بازدید، محبوبیتمیزان توجه مخاطب ) (6
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 کاربردی افزارهای نرم-۳

، های وبرمپلت فای و لوح فشرده باشد که بر پایه یکی از ، نرم افزارهای رایانهدر قالب اپلیکیشنتواند اثر ارسالی می

بایستی و ... باشد. از نظر محتوا  IOSهای ویندوز، اندروید، رایانه، تلفن همراه یا ترکیبی از آنها و سازگار با سیستم عامل

 مرتبط با دفاع مقدس باشد. 

 :معیارهای ارزیابی

 (تنوع پلتفرم )وب ، رایانه، تلفن همراه (1

 (های جانبی )کامنت و الیکقابلیت (2

 )تجربه کاربرکاربر پسند بودن ) (3

 خدمات( یا مطالب بودن کاربردی) محتوا کیفیت (4

 )کاربری واسط) هنری کیفیت (5

 (رجیستر و دانلود تعداد بودن، دراختیار و عرضه هایروش) عرضه گستره (6

 

 ی دیجیتال هاسرگرمیو  هنر ها-4

 5 حداکثر) انیمیشن دو بعدی و سه بعدی، استاپ موشن و موشن گرافیپویا نمائی و این محور شامل انواع مختلفی از 

  .می باشدبازی های رایانه ای انواع  و  لوگو ،پوسترعکس نوشت،  و کسگیف ، استیکر ، عاینفوگرافی، دقیقه( ، 

 مسئولیت حقوقی هر اثر برعهدهو منطبق با اهداف جشنواره باشد.  دفاع مقدسمرتبط با موضوعات بایستی  تمامی آثار

 شود.شرکت کننده بوده و در صورت تخلف، شخص خاطی از مسابقه حذف می

 معیارهای ارزیابی:

 ترکیب بندی صحیح و استفاده درست از عناصر بصری (1

 خالقیت و نوآوری  (2

 رعایت اصول و مبانی طراحی و تصویر (3

  گویایی و رسایی پیام (4

 کاربر پسند بودن  (5

 محتوا کیفیت (6

 (رجیستر و دانلود تعداد ، بودن دراختیار و عرضه روشهای)  عرضه گستره (7

 

  آزاد  -5

ه کمیت بندی باال قابل ارائه نیست و  آثار رسیده به صورت موردی توسطدر چهار دستهمواردی است که  این محور شامل

 گردد.و معرفی می ارزیابی داوران
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 :شرایط شرکت در جشنواره

 .تواند در جشنواره شرکت کندهر تعداد اثر میهر فرد با ثبت  (1

 .کلیه آثار هم به صورت گروهی و هم انفرادی قابل ارائه هستند (2

   .است بالمانع رشته چند در فرد هر حضور (3

 .به عنوان اثر برتر تقدیر نشده باشد ای جشنواره در قبال آثار (4

 .است بالمانع تاریخ آخرین تا بعدی های ویرایش ارایه امکان (5

 .تکنیک )روش اجرا( آزاد است (6

 .اثر ارائه شده تولیدی، بدیع، مرتبط با موضوعات جشنواره و با رعایت حق تالیف باشد (7

 .اسالمی بوده و نماینده فرهنگ غنی ایرانی باشدایرانی های آثار ارائه شده باید منطبق با آموزه (8

 .ه اثر قید گرددیم اجازه نامه دسترسی در حاشدر صورت استفاده از منابع در تولید محتوا، منبع و در صورت لزو (9

لذا  ؛باشدتکمیل فرم و ارسال آثار به منزله قبول شرایط و مقررات جشنواره و تایید صحت اطالعات ارسالی می (10

 .کننده استمسؤولیت صحت اطالعات ارسالی بر عهده شرکت

 .شودجشنواره حذف و امتیازات آن سلب میای از در صورت عدم رعایت قوانین و شرایط شرکت، اثر در هر مرحله  (11

 .تمامی امتیازات مادی و معنوی به صاحب اثر تعلق خواهد داشت  (12

 .گذاری جشنواره استنشده، بر عهده شورای سیاستبینی و اعالمپیشغیر قابل گیری درباره موارد تصمیم   (13
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 :جشنوارهساختار و سازمان 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فضای مجازی:جشنواره ملی فعاالن دفاع مقدس و مقاومت در ارکان 

 گذاری و علمی.شورای سیاست -الف

 جشنواره خانه دبیر  -ب

 دبیر علمی. -ج

 دبیر اجرایی. -د

 

  

 کمیته 

 فنی

 کمیته 

 داوری 

گذاری و علمیشورای سیاست  

 کمیته 

 هنری

 برگزاری جشنواره رئیس ستاد

  جشنواره

علمی  دبیر اجرائی  دبیر   

 کمیته 

  تبلیغات  و روابط عمومی

 کمیته 

 مراسم

  دبیرخانه جشنواره
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 گذاری شورای سیاست -الف

 عهده دارد.را برجشنواره ملی  ر اجراءگذاری و نظارت ب، سیاستمشی کلیتعیین خط ،این شورا وظیفه راهبری

 اند از:عبارت و علمی گذاریاعضای شورای سیاست

 های دفاع مقدس.رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش 

 کننده بنیاد.معاون هماهنگ 

  رئیس ستاد برگزاری جشنواره( مرکز توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازیرئیس(. 

 معاون روابط عمومی و تبلیغات بنیاد 

  و ودجا ناجا ،ارتش، سپاه ستاد کل ن.م، فضای مجازینمایندگان. 

  فضای مجازی در کشورمسئوالن و کارشناسان 

  نمایندگان معرفی شده دستگاه های اجرائی و دانشگاه ها 

 جشنوارهعلمی  دبیر 

  دبیر اجرائی جشنواره 

 

 :گذاریوظایف شورای سیاست

 جشنواره و نمایشگاه:الف. تدوین و تصویب اصول کلی 

 .جشنوارهتدوین و تصویب اصول کلی و محورهای موضوعی  (1

های اسالم و ها که همان: پایبندی به ارزشها با رعایت اصول تغییر ناپذیر و مهم در داوریاصول کلی داوری  (2

انقالب اسالمی، احترام به تمامیت ارضی جمهوری اسالمی، جایگاه امام)ره( و رهبری، حرمت خون شهدا و 

 های دفاع مقدس و ... است.ارزش

 .جشنوارهداوری با توجه به تنوع آثار رسیده به دبیرخانه  هایب. تصویب تعداد گروه

 ج. تصویب میزان جوایز در هر گروه.

 

 جشنواره خانه دبیر -ب

  .باشد یمبنیاد و ماهواره ای توسعه و ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی ، مرکز خانه جشنوارهدبیر

 

 عبارتند از: خانهوظایف دبیر

 داوری هر گروه. هایو تصویب فرم داوریهای مشییین خطتب 

 وحدت رویه در مراحل مختلف داوری. تسرّی نگاهی واحد و ایجاد 

 باط با دبیران علمی و اجرایی.ارت 
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 جشنواره رایزنی در خصوص مسائل ادبی و علمی  

 علمی دبیرهای تخصصی از های علمی و کارگاهیافت بانک اطالعات نشستدر. 

  دبیر اجرایی.دریافت بانک اطالعات شرکت کنندگان و فعاالن از 

  علمی. دبیردریافت بانک اطالعات محصوالت و آثار ارسالی و آثار برگزیده به جشنواره از 

 دبیر اجرایی.های برتر از هدریافت بانک اطالعات آثار برگزیده و غرف 

 

 جشنواره دبیر علمی  -ج

 وظایف دبیر علمی عبارتند از:

  های کلی.گذاری و علمی برای تدوین سیاستشورای سیاستاخذ رهنمودهای 

  های مختلف .های داوری پس از تفکیک آثار در حوزهارائه پیشنهاد تعداد گروه 

  های داوری.ارائه پیشنهاد معیارها و فرم 

   بندی و برپایی جلسات داوری.ریزی، زمانبرنامهو انتخاب داوران 

  جام امور داوری.نظارت بر حسن ان 

 .تهیه بیانیه پایانی جشنواره 

  نام در جشنواره.طراحی نرم افزار ثبتمشارکت در 

  طراحی سامانه بانک اطالعاتی مورد نیاز.مشارکت در 

 ها، نهادها و مخاطبین فضای مجازی برای شرکت در جشنواره اعالم فراخوان تخصصی به شرکت 

  نه جشنوارهرسیده به دبیرخاآثار تفکیک و ارزیابی. 

 .انتخاب آثار برتر در هر حوزه 

 رئیس ستاد به جشنواره و ارائه به  تهیه بانک اطالعات شرکت کنندگان و فعاالن ، محصوالت و آثار ارسالی

 جشنواره برگزاری

 :علمیهای زیر نظر دبیر کمیته

 کمیته فنی: (۱

 وظایف:     

 ( سایت اطالعطراحی و ایجاد سامانه جامع جشنواره ) رسانی و اپلیکیشن 

 کمیته داوری دبیرخانه جهت تحویل به و ارائه به از سایت جشنواره  دریافت آثار 

 در پیام رسان های مختلف  های اجتماعیطراحی و راه اندازی اکانت شبکه 
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 :داوری  تهیکم (۲

 وظایف:

  ارزیابی آثار رسیده به دبیرخانه جشنوارهتفکیک و 

  و نفرات برگزیدهمعرفی آثار برتر 

 تهیه بیانیه داوری 

 قرائت بیانیه داوری در مراسم اختتامیه 

 

 :جشنوارهدبیر اجرایی  -د

استان آذربایجان شرقی، مسئول فضای مجازی آن های دفاع مقدس با توجه به میزبانی اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش

مربوطه را با هماهنگی دبیر اجرایی جشنواره در مرکز توسعه و اداره کل محترم به عنوان دبیر استانی جشنواره اقدامات 

  دهند.میای انجام ترویج فرهنگ دفاع مقدس در فضای مجازی و ماهواره

 :اجرائیوظایف دبیر 

  های کلی.گذاری و علمی برای تدوین سیاستشورای سیاستاخذ رهنمودهای 

 ریزی جهت تسهیل در امور و روند اجراییبرنامه 

 آوری و تفکیک اولیه آثار رسیده جمع 

 های تابعه مدیریت و نظارت بر حسن انجام وظایف کمیته 

 ریزی، مدیریت و اجرای مراسم اختتامیهبرنامه 

 تصویری از کلیه مراحل اجرایی جشنواره -تهیه گزارش کامل صوتی 

 گیری دعوت از مسئوالن کشوری و فرماندهان ارشد نظامینظارت و پی 

 یه امور اجرایی جشنواره و ... انجام کل 

 :های زیر نظر دبیر اجراییکمیته

 و تبلیغات  یروابط عموم تهیکم (1

 هنریکمیته  (2

 کمیته مراسم. (3
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 کمیته روابط عمومی و تبلیغات : -۱

 وظایف:

 ها،روزنامه های جمعی نظیرهای جشنواره در رسانههای الزم برای انعکاس کلیه فعالیتتدوین و اجرای برنامه 

 های خبری و... در طول برگزاری جشنواره.ها و سایتتلویزیون، رادیو، خبرگزاری

 ها.دریافت کلیه اخبار مربوط به جشنواره از دبیرخانه و ارسال آن به مطبوعات و رسانه 

 ها.وگو و مصاحبه با داوران، دبیران و مسئوالن جشنواره و انعکاس آن در مطبوعات و رسانهگفت 

 پیام رسان ها و .... ها خبرسازی و ارائه آن به مطبوعات و رسانه ،. 

  مراسم اختتامیه جشنواره.نشست های تخصصی و عکاسی و تصویربرداری از 

 نامه جشنواره.سازی ویژهتهیه و آماده 

  ارائه گزارش کامل و جامع پس از مراسم پایانی به دبیرخانه 

 ی مربوطه برای ایجاد فضای تبلیغاتیهاریزی با سازمانهماهنگی و برنامه 

 .چاپ بروشور، بولتن و کتاب جشنواره 

 ها در مقاطع زمانی مختلف.های خبری با حضور کلیه رسانهبرپایی نشست 

 جشنواره  راه اندازی ستاد خبری 

 کمیته هنری: -۲

 وظایف:

  طراحی و چاپ پوستر، بیلبورد، بنر، کارت دعوت، و. ... 

   تهیهGIF  وSTICKER .الزم برای جشنواره 

 های تقدیر، افتخار و سپاس... طراحی و ساخت تندیس، لوح. 

 گرافیک تبلیغاتی جشنواره.طراحی و ساخت تیزرهای فراخوان و مراسم اختتامیه و موشن 

 های تولیدی تلویزیون در رابطه با جشنواره.همکاری و هماهنگی در تهیه برنامه 

 های هوشمند در نمایشگاهر تلویزیونتهیه محتواهای الزم برای نمایش د 

 

 .  کمیته مراسم:۳

 وظایف:

 برگزاری مراسم اختتامیه بر اساس مصوبات شورای سیاستگذاری و علمی. 

 و جلسات مطبوعاتی.تبلیغی مراسم اختتامیه جشنواره  طراحی و اجرای دکور و فضای 

  جشنواره.اهداء جوائز و تجلیل از آثار برگزیده در مراسم اختتامیه 
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 :جشنواره برگزاریو مکان  زمان

  1400ماه  فروردین و ارسال آثار: جشنوارهدر  شرکتبرای  فراخوان شروع

 1400شهریور  31 مهلت ارسال آثار:

 1400های دفاع مقدس در دیماه در یکی از مناسبت زمان اختتامیه:

 تبریز - های دفاع مقدس استان آذربایجان شرقیارزشنشر  اداره کل حفظ آثار و اختتامیه:برگزاری مراسم مکان 

 

 :جشنوارهبرگزاری  روش اجرایی

 گردد.فراخوان دریافت آثار اعالم میاولین نشست خبری پس از برگزاری 

و مراحل بعدی طبق جدول زیر صورت خواهد برگزار رسانی و نشست خبری همزمان با اعالم فراخوان مرحله اول اطالع

 گرفت. 

اجرائی  های فنی وکمیتهرسانی توسط شرکت کنندگان درج و همزمان توسط سایت اطالع دراطالعات فعاالن و آثار 

 .گرددگرفته و بانک اطالعاتی تکمیل می مورد استفاده قرار

 

 1400 زمستان 1400پائیز   1400تابستان   1400بهار  جشنواره

             فراخوان برگزاری 

   5  4  3  2   1 رسانی و نشست خبری               اطالع

             دریافت اطالعات شرکت کنندگان و آثار 

             داوری آثار

             برگزاری مراسم اختتامیه

 

 خواهد کرد. سپس آثار اقدام 1400 شهریورماه 31دریافت آثار تا  نسبت بهپس از اعالم فراخوان اجرائی  های فنی وکمیته

 نماید.به کمیته داوری ارجاع میرا 

برای شرکت در منتخب  ثارآو انجام  1400ماه  آبانتا پایان داوری آثار دریافتی  ،پس از اعالم فراخوان و دریافت آثار

 خواهند شد. به رئیس ستاد برگزاری جشنواره، معرفی مراسم اختتامیه

 گردد.برگزار میدر شهرستان تبریز  های دفاع مقدس و در یکی از مناسبت 1400در دیماه  مراسم اختتامیه
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 :داوری جشنواره

  .شود( برگزار می)انتخاب آثار برتر )غربالگری( و نهایی داوری جشنواره در دو مرحله اولیه -1

  یک از قوانین مسابقه را نقض کرده یا در مرحله غربالگری تمامی آثار به صورت کلی بررسی شده و آثاری که هر

 .شوندرعایت نکرده باشند از دور مسابقه حذف می

 شوندبندی میآثار راه یافته به مرحله نهایی داوری بر اساس معیارهای داوری امتیازدهی و رتبه. 

امتیاز  % 50فنی و امتیاز بخش  % 50داوری آثار دریافتی در دو بخش فنی و محتوایی به صورت جدا و با احتساب  -2

 .مربوط به بخش محتوای آثار مورد بررسی قرار خواهد گرفت

 .های اول تا سوم هر موضوع با کسب حداقل امتیاز به صورت زیر می باشدشرط اخذ رتبه -3

 امتیازکل %80داقل امتیاز برای رتبه اول ح. 

  امتیازکل %70حداقل امتیاز برای رتبه دوم. 

 امتیازکل %60سوم  حداقل امتیاز برای رتبه. 

 

 .برداری استربوطه در سایت جشنواره قابل بهرههای مهای داوری در قالب فرمشاخص

 

 :جشنواره های کاربریو حساب سایت

به نشانی جشنواره ایت سنام فعاالن و ارسال آثار به دبیرخانه از طریق  آگاهی از محورهای جشنواره، ثبت

www.defafestival.com های کاربری جشنواره به نشانی امکان پذیر است. همچنین حساب@defafestival  در

 باشدهای اجتماعی در دسترس میکهها و شبرسانپیام

http://www.defafestival.com/

