
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 «رادیو و مسجذ » برنامه سازی  ملی جشنواره

 «جبیگبُ هسجذ در گبم دٍم اًقالة اسالهی »بب ضعبر

گما   مىًیات رَبر مؼظم  اوقمالا اسمالمی در    تحقق در راستای مؼايوت صذای جمًُری اسالمی ایران هقذهِ: 

بمٍ مىظمًر    ،مسجذ محمًر   ای رساوٍ َای ایجاد ظرفیتان ي بروامٍ ساز یَا تًاومىذی با َذف كطفدي  اوقالا 

 رادیً ي رساوٍ َمای مجمازی،   بروامٍ سازانگیری ازآثار  ي بُرٌ سراسر كطًر َای مساجذ بسط ي گسترش فؼالیت

 .را برگسار كىذ « رادیً ي مسجذ»بروامٍ سازی  ملی جطىًارٌ  دارد وظر در

   « رادیً ي مسجذ»بروامٍ سازی ملی دبیرخاوٍ جطىًارٌ 
 

 

 

 

 

 

 

 محورهای موضوعی: . 1
 

   هسجذ ٍگبم دٍم اًقالة اسالهی 

 ِهسجذ ٍ جبهع 

 هسجذ ٍ فرٌّگ 

 هسجذ ٍ اقتصبد 

 هسجذ ٍ سالهت 

 هسجذ ٍ سیبست 

 هسجذ ٍ ایثبر ٍ ضْبدت 

 هسجذ ٍ ًْبدّبی هتَلی 

   هسجذ، ّوذلی ٍ هَاسبت 

 

 

 



 

 :  «رادیو و مسجذ»برنامه سازی جشنوارۀ  بخش های . 2

 

 بخص اّبلی رسبًِ: الف( 

  مستىذ 

 میىی فیچر 

  يكس پاپ(گسارش محًر )گسارش مستىذ ،گسارش مردمی() 

 ( ٍبستٍ َای كًتاٌ خالقاوCSA/PSA ).......جیىگل ،آوًوس ي ، 

 

 : اّبلی هسجذ صبخة( 

 پادكست 

 ي گسارش رادیًیی  مستىذ 

 میىی فیچر 

  ٍگفتگًمحًر ي مصاحب 

 

 بخص فضبی هجبزی: ج( 

 پادكست 

 فتًكلیپ 

 ي گرافیک  ػکس 

 وگاضت )ایىفًگرافیک( اطالع     

 

 



 

 تقَین جطٌَارُ :. 3

اًتطااابر  افتتبحیاااِ، زهااابى

فرخااَاى ٍ ازاابز ارسااب    

  اثبر

هراسن رًٍوبیی از پَستر  +9311 ببى هبُا 66  

  9311بْوي  اٍ  پبیبى هْلت ارسب  اثبر 

ًبهسدّااابی بخاااص اعاااالم 

 داٍری ًْبیی

 

هصابد  باب سابلرٍز راذٍر بیبًیاِ گابم دٍم اًقاالة         9311بْوي  66

 اسالهی 

تاابریب برگااساری اختتبهیااِ  

 جطٌَارُ 
 هصبد  بب ایبم البیض ازبز اعتکب  در هسبجذ  9311اسفٌذ  6 

 رَرت هجبزی ٍ پخص رادیَیی ِب

 

 :ضرایط ضرکت. 4

 اّاابلی »بخممص در تًاوىممذ مممی( صذايسممیما سممازمان َمکمماران از غیممر بممٍ)  رادیممً ػالقمىممذان ي ضممىًوذگان

 .كىىذ رقابت «هسجذ

  آثممار  «اّاابلی رساابًِ»در بخممص  بایممذ بروامممٍ سممازان ضممبکٍ َممای سراسممری ي بروامممٍ  سممازان مراكممس اسممتاوُا

  خًد را ضركت دَىذ. 

      بممرای ضممركت در  اَممالی مسممجذ  َمممٍ ػالقمىممذان بممٍ مًجممًع مسممجذ ي ضممىًوذگان اػمم  از اَممالی رسمماوٍ ي

 آزاد َستىذ ي می تًاوىذ ضركت كىىذ. «فضبی هجبزی»بخص 

 مىطبممق بممر جممًابط ي سیاسممتُای سممازمان صممذا ي سممیمای    بایممذ ،«اّاابلی رساابًِ»در بخممص  آثممار ارسممالی

 جمًُری اسالمی بًدٌ ي از رادیًی سراسری قابل پخص باضذ.

 ضًوذ تًلیذ فراخًان جطىًارٌ مىذرج در بخص َای الف، ا ي ج قالبُای در  بایذ آثار . 

  بممممٍ ضممممیًٌ بایممممذبروامممممٍ َمممما mp3  بممممٍ  جطممممىًارٌ  تارومممممایصممممفحٍ يیممممدٌ آثممممار در  ي از طریممممق

 ضًوذ.ارسال  www.masjed.irib.irوطاوی

 



 

 

 . سبختبرّب ٍ هذت زهبى اثبر:5

   از وظر مذت زمان بایذ تابغ جذيل زیر باضذ. بخصتما  آثار در َر 

 
 

 حذاكثر مذت زمان بروامٍ ساختار ردیف

 دقیقِ 91تب  5  هستٌذ 1

 دقیقِ 5 هیٌی فیچر 2

 دقیقِ 5ثبًیِ تب 11 بستِ ّبی کَتبُ خالقبًِ 3

 دقیق5ِ گسارش  هحَر 4

 پبدکست 5
 

 دقیقِ 31 

اّبلی ) بخص  هستٌذ ٍ گسارش رادیَیی 6

 ( هسجذ

 

 دقیقِ 91

 رادیَییگفتگَهحَر ٍ هصبحبِ  7

 

 دقیقِ 31

 

 ضیَُ ارسب  اثبر :. 5

 :از طریق تارومای جطىًارٌ مسجذ بٍ وطاوی www.masjed.irib.ir  

       ٌابمم یمما مراجؼممٍ بممرای كسممال اطالػممات بیطممتر مممی تًاویممذ بممٍ وطمماوی الکتريویکممی  جطممىًار 

 تماس حاصل فرماییذ. 021- 22167130ضمارٌ تلفه:  بٍدبیرخاوٍ جطىًارٌ 

 

 

 

 

 



       . جَایس: 6

 :   بخص اّبلی رسبًِبرگسیذگبى الف( 

 جایسٌ ػىًان ردیف

هیلیَى  تَهبى +تٌذیس برتر جطٌَارُ +لَح سپبس 6  سبختبرًفر ًخست ّر  1

 )ٍیژُ (

 ( برتر)هیلیَى تَهبى +تٌذیس جطٌَارُ+لَح سپبس 5  سبختبرًفر دٍم ّر  2

 (برتر)هیلیَى تَهبى +تٌذیس جطٌَارُ +لَح سپبس 4  سبختبرًفر سَم  ّر  3

 (تقذیر)هیلیَى  تَهبى +لَح سپبس 3 سبختبرًفر چْبرم ّر  4

 (تقذیر)هیلیَى  تَهبى +لَح سپبس 6 سبختبرًفر پٌجن ّر  5

 :  )هجوَع سبختبرّب(اّبلی هسجذ ة( برگسیذگبى بخص  

 جبیسُ عٌَاى ردیف

 لَح+ جطٌَارُ برتر تٌذیس+ تَهبى  هیلیَى6 هبلغ  ًفر ًخست 9

 ( ٍیژُ) سپبس
 لَح+جطٌَارُ تٌذیس+ تَهبى هیلیَى5  هبلغ ًفر دٍم  6

 ( برتر)سپبس

 ( برتر)سپبس لَح+ جطٌَارُ تٌذیس+ تَهبى هیلیَى4  ًفر سَم 3

 (تقذیر)سپبس لَح+ تَهبى  هیلیَى3 هبلغ  ًفر چْبرم 4

 (تقذیر)سپبس لَح+ تَهبى  هیلیَى6 هبلغ  ًفر پٌجن 5

 :   )هجوَع سبختبرّب(ج( برگسیذگبى بخص  فضبی هجبزی

 جبیسُ عٌَاى ردیف

 لَح+ جطٌَارُ برتر تٌذیس+ تَهبى  هیلیَى6 هبلغ  فضای مجازی بخص وفر وخست 9

 ( ٍیژُ) سپبس
 لَح+جطٌَارُ تٌذیس+ تَهبى هیلیَى5  هبلغ فضای مجازی بخصوفر دي   6

 ( برتر)سپبس

 ( برتر)سپبس لَح+ جطٌَارُ تٌذیس+ تَهبى هیلیَى4 فضای مجازی بخصوفر سً    3

 (تقذیر)سپبس لَح+ تَهبى  هیلیَى3 هبلغ فضای مجازی بخصوفر چُار   4

 (تقذیر)سپبس لَح+ تَهبى  هیلیَى6 هبلغ  فضای مجازی بخص وفر پىج  5



 رادیَ  ٍ هسجذ : برًبهِ سبزیهلی ًطبًی دبیرخبًِ جطٌَارُ  

 سبختوبى ضْذای  -رذا ٍسیوبی جوَْری اسالهی ایراى –خیبببى جبم جن  -تْراى خیبببى ٍلی عصر

 . 57اتبق  -ضبکِ رادیَیی فرٌّگ –طبقِ دٍم  -رادیَ

  :ًطبًی الکترًٍیکیwww.masjed.irib.ir 

  :169-66967131تلفي  

 

 

 درست هب هلت برای را پیرٍزی ایي کِ بَد هسبجذ ایي بطَد، ادارُ اهَر ببیذ اى از کِ است هحلی هسجذ»

 دیگر حبال کٌین خیب  کِ ًببضذ طَر ایي ببضٌذ، داضتِ تَجِ اى بِ ببیذ هلت کِ است حسبسی هراکس ایي کرد،

 .«است هسجذ ادارُ برای هب پیرٍزی کٌین؟ چِ خَاّین هی هسجذ دیگر ضذین، پیرٍز هب

 .95 ظ ،93 رحیفِ اهبم، جاهبم خویٌی )رُ(، 

 

 فالى برای پبیگبُ فقط ًِ. است پبیگبُ ٍاقعبً زببًْب در ضذُ هعرٍ  کِ ّوچٌبى است؛ پبیگبُ دارد، اّوّیّت هسجذ

 تعویر سبزی، اًسبى خَدسبزی، پبیگبُ ببضذ؛ ًیک کبرّبی ی ّوِ پبیگبُ هیتَاًذ هسجذ[  بلکِ] اجتوبعی، ی هسئلِ

. جَرّا َّلُنَّ ٍ افراد؛ افساییِ بصیرت ٍ اسالهی توذّى ایجبد برای سبزی زهیٌِ ٍ دضوي بب ی هقببلِ ٍ دًیب تعویر ٍ د 

 .است جبیگبّی چٌیي یک هسجذ

 جوبعبت ائوِ دیذار در بیبًبترّبر هعظن اًقالة اسالهی ، 

 .9315هرداد  39 تْراى، استبى هسبجذ

 

 

 

 

 

    


