
 
 خوانافر

 هنرهای دحجیتالی ) هکاتوم ( سومین جشنواره

و  تالیجحد یوهنرها ونیزیشامل تلو یداجشکده دورشته هنر نیگشته و در ا سیتاس 89داجشکده هنر داجشگاه دامغان در سال  مقدمه :
 .باشدیم یشحجها اتیادب

خود  یکار طهیدرح شرفتیو محک زدن خود وپ زهیاجگ جادحا یهستند وبرا لیدر حال تحص یمستعد و فعال انحداجشکده داجشجو نیدر ا
 خود برآمدجد. یلیمطابق با رشته تحص یجشنواره ا یبه فکر برگزار

جشنواره هنر  یدر مورد برگزار تالیجحد یوهنرها ونیزیرشته تلو انحداجشجو یداجشگاه دامغان با درخواست ها یرو معاوجت فرهنگ نیاز ا
که در دوره اول به جام جشنواره هنرها یتالیجحد یها گام موافقتبود  یشحو جها یتجسه یهکاتوم   نیا شرفتیموثر در پ یکرده تا بتواجد 

 باشد. انحداجشجو
دبیری این دوره از جشنواره بر عهده .شود یبرگزار م تالیجحد یو هنر ها ونیزیتلو یدوره از جشنواره به صورت مستقل توسط اججهن عله نیا

 رضا غالمی دبیر اججهن علهی تلویزیون و هنر های دحجیتال میباشد.
 اهداف:

گام نیا  یابحو ارز شرفتیپ دفباشد و باه یداجشگاه م نیبا استعداد ا انحداجشجو شتریهرچه ب  تحو فعا ییاحپو یبرا یجشنواره 
ک انحداجشجو کار   رده است.شروع به 

 ) هکاتوم ( : دحجیتالیعنوان های سومین جشنواره هنرهای 

 . اجیهیشن

 . مدل سازی

کتر کارا  . طراحی 

 . فیلن

 . فیلن جامه 

گرافیک  . موشن 

 . جقاشی دحجیتالی

 گوو. طراحی ل



 . پوستر

 . عکاسی

 . برجامه تلویزیوجی

 . تیزر تبلیغاتی

 . تصویرسازی

 . صفحه آرایی

 بخش های مختلف این جشنواره :

 بخش 5در 

 شراحط و مشخصات آثار ارسالی

 

گرفته شدهتاحپ  فیلن جامهالف :   شده و پرحنت 
 DVD 727Pبه صورت  ب : فیلن
 DVD 727P ای ویژههج : جلوه 

 DVD 727P یتلویزیوج برجامهالف : 
 DVD 727P یتلویزیوج تیزرب : 

 اصل جسخه طراحی طراحی
 دحجیتالی – 377DPI – 57*77قطع  تصویرسازی

 شده باشد PDFفایل  الف : صفحه آرایی
 377DPI – 57*77 ب : پوستر

 EDITجسخه اصلی عکس بدون  ج : عکاسی
 A4پرحنت  گوود : ل

 اجیهیشن

کامل  DVD 727P الف : اجیهیشن 
 فایل رجدر شده درهر جرم افزارپرحنت  3D-2Dب : مدل سازی 

کتر کارا  به صورت شیت بندی شده A3پرحنت رجگی  ج : طراحی 

 فیلن

 تلویزیون

 طراحی

 گرافیک



  1جدول شهاره 

کس می کند. 3تواجد در هر بخش  هر   اثر ارسال 

 ستاد برگزاری این جشنواره شامل :

 رحاست داجشگاه به عنوان سرپرست عالی ستاد برگزاری

 معاوجت فرهنگی به عنوان قاخن مقام ستاد

 کارشناسان فرهنگی به عنوان عضوستاد

 علهی به عنوان دبیر جشنوارهدبیراججهن 

 اعضای اججهن به عنوان اعضای ههاهنگی و تین برگزاری جشنواره

 جشنواره : شرح وظاحف ستاد برگزاری 

کلی جشنواره درجهت اهداف پیش بینی شده گذاری   سیاست 

 تخصیص بودجه و منابع مالی برای برگزاری جشنواره

 جظارت بر جحوه ی برگزاری

کیفی جشنوارهبررسی و تایید  کهی و   جظرات و پیشنهادات برای باال بردن سطح 

 ضوابط و مقررات جشنواره :

کنند باحد به مقررات و جحوه ی داوری جشنواره احترام بگذارجد . که در این جشنواره شرکت می   کلیه ی افرادی 

کننده حا در د کن باشند. این جشنواره در سطح شهرستاجی برگزار می شود لذا باحد افراد شرکت   اجشگاه دامغان حا در شهر دامغان سا

کننده در حین  میزباجی این جشنواره بر عهده ی اججهن تلویزیون و هنرهای دحجیتالی داجشگاه دامغان می باشد لذا باحد افراد شرکت 
کران و برگزاری مراسهات تابع   باشند. قواجین جشنوارهبرگزاری در مورد محل ا

 و عکس ها و پوسترها به صورت پرحنت رجگی باشد. DV 727با فرمت  DVDفیلن ها باحد به صورت 

 زمان بندی جشنواره :

گرفتن آثار اغاز میکند .  3/12/1395دبیرخاجه ی جشنواره از تارحخ  درمحل اججهن تلویزیون و هنرهای دحجیتالی فعالیت خودرا برای 
که مایل به حضور در این جشنواره هستن  به دبیرخاجه تحویل دهند .  25/1/1396د باحد آثار خودرا تا تارحخ داجشجوحان و افرادی 

می  5/2/1396ستاد برگزاری این جشنواره آثار را به داوران جشنواره تحویل می دهد و مرحله ی جهایی و برگزاری این جشنواره در تارحخ 
 باشد. 

در داجشکده ی هنر و و اجرای برجامه های جشنواره جهاحش آثار روز  5مراسن افتتاحیه با حضور داجشجوحان اغاز می شود . در طی این 
تو  اردیبهشت ماه مراسن اختتامیه برگزار می شود. 12های داجشکده ، سالن امیرکبیر می باشد و روز پال



 

 در طول جشنواره چه اتفاقی می افتد :

 جهاحشگاه آثار

گرافیک ، اجیهیشن ، فیلن و تلویزیون (  ورکشاپ ) 

 با جظرسنجی بلیط فروشی

 2جدول شهاره  : )در هر بخش( جوایز

 به جفر اول  (3وجه جقد )جزییات جدول شهاره تندحس و  جفر اول
 به جفر دوم ( 3وجه جقد )جزییات جدول شهاره تندحس و  جفر دوم

 به جفر سوم ( 3وجه جقد )جزییات جدول شهاره تندحس و  جفر سوم
 

 جفرسوم جفردوم جفراول برجدگان
 57 77 177 فیلن

 57 77 177 اجیهیشن
 47 57 67 جلوه های ویژه

 47 57 67 برجامه تلویزیوجی
 47 57 67 تیزر

گرافیک  37 47 57 موشن 
 37 47 57 جقاشی
 37 47 57 پوستر

 27 37 47 طراحی
 27 37 47 فیلن جامه

 27 37 47 لوگو
 27 37 47 مدل سازی

کتر کارا  27 37 47 طراحی 
 27 37 47 آراییصفحه 

 3جدول شهاره  داوران هر بخش در این جشنواره :

کشاورزحان –استاد درباجی  –دکتر برغشی  –دکتر صادقی جیا  –دکتر جاوحد صباغیان  پوستر  استاد 
 دکتر جاوحد صباغیان –استاد خجسته فر  عکاسی

 استاد برغشی –استاد بههنی پور  –استاد درباجی  لوگو 
 استاد طوسی –استاد هاشهی  –استاد ملکی  –استاد عزیزی  اجیهیشن 

گرافیک  استاد یزدان شناس –استاد برغشی  –استاد عزیزی  موشن 
کتر کارا  استاد بههنی پور –استاد رفاهی  –دکتر صادقی جیا  طراحی 



 استاد یزدان شناس –استاد خوشنوحس  –استاد رزازی فر  –استاد اقابابایی  فیلن 
 استاد شهاسی –استاد یزدان شناس  –استاد خجسته فر  –استاد رزازی فر  –استاد فرضی پور  ه فیلن جام

 استاد طوسی –استاد عزیزی  –استاد هاشهی  جلوه های ویژه
 استاد رزازی فر –استاد خوشنوحس  –استاد اقا بابایی  برجامه تولیدی

 استاد خوشنوحس –استاد اقابابایی  –استاد خجسته فر  تیزر
 استاد بههنی پور  –استاد رفاهی  –دکتر صادقی جیا  طراحی با مداد

 استاد درباجی –استاد برغشی  –استاد بههنی پور  تصویرسازی
 استاد درباجی –استاد بههنی پور  –استاد برغشی  جقاشی دحجیتالی

 استاد درباجی –استاد رفاهی  –استاد صادقی جیا  صفحه آرایی
 

 :یداور
 .شود یمتعاقبن اعالم م شتریب اتیی.جزشود یداجشکده هنر داجشگاه دامغان اججام م دیجشنواره توسط اسات یبخش ها یتهام یداور

 جکات:
 .اوردیدرب شحپوستر و بروشور( به جها -بنر  - زریرا در قالب )ت یجشنواره آثار ارسال غاتیجهت تبل تواجد یجشنواره م رخاجهیدب-1
 :دییدرآ ریکاجال تلگرام ز تحدوره از جشنواره به عضو نیبا ا یو ههراه شتریب طالعاتا یبرا-2

https://www.telegram.me/tv_art 
 تالیجحد یو هنر ها ونیزیتلو یدفتر اججهن عله - 2ساختهان شهاره  -: داجشگاه دامغان  رخاجهیآدرس دب-3
کن رخاجهیبه دب 14تا  12زمان مشخص شده در ساعات  تا لیتعط یاز روز ها ریآثار هر روزه به غ لیتحو یبرا-4  .دیمراجعه 
کن قیاطالع دق یبرا-5 کاجال تلگرام مراجعه   .دیدر مورد جحوه ارسال آثار به 
 .باشدیآبان م یگروه هنرجظر  ریدامغان ز یوجیزیدوره از جشنواره توسط شبکه تلو نیا یغاتیو  تبل یا پوشش رساجه -6
 

 

 

 


