شیوه نامه ی نخستین جشنواره ملی رادیویی چلچراغ شیراز
معرفی:
ستاد برگزاری نخستین جشنواره رادیویی چلچراغ شیراز مستقر در رادیو فارس برای تحقق منویات رهبر معظم انقالب در تبیین جایگاه شهر
شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع)  ،عمق بخشیدن به محتوای برنامه سازی در حوزه های معارفی – اجتماعی و ایجاد انگیزه و حس رقابت
سالم در بین برنامه سازان اقدام به برگزاری " نخستین جشنواره ملی رادیویی چلچراغ شیراز " نموده است .در این جشنواره ،آثار هنری
هنرمندان در سطوح مختلف به رقابت خواهند پرداخت.

اهداف :
 تبیین جایگاه شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت علیهم السالم در ایران اسالمی
 روایت والیت مداری حضرت احمد بن موسی(ع) و ارتباط ایشان با امام رضا (ع)
 بزرگداشت شخصیت واالی حضرت احمدبن موسی شاهچراغ (ع)
 معرفی جایگاه مذهبی  -فرهنگی حرم احمدی و محمدی(ع)
 شناخت ابعاد زندگی حضرت احمد بن موسی (ع)
 اشاعه فرهنگ زیارت

محورهای موضوعی :


امانت داری حضرت احمد بن موسی (ع) و تحویل امانت امامت به امام رضا (ع) و تبیین عنوان امین والیت



عکسهای خاطره انگیز از فضای حرم مطهر حضرت احمد بن موسی (ع) برای بخش عکس



انعکاس زندگانی و شخصیت واالی حضرت احمد بن موسی (ع) در ادبیات فارسی



معرفی خدمات درمانگاه  ،کتابخانه  ،مرکز پزوهش و موزه ی آستان مقدس (ع)



معرفی جاذبه های سیاحتی و زیارتی حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع)



معرفی و بررسی زندگانی و جایگاه مادر مکرمه حضرت احمد بن موسی (ع)



معرفی شهر شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت (ع) در ایران اسالمی



بررسی ابعاد شخصیتی حضرت احمد بن موسی (ع) و کرامات حضرت



بازخوانی روایتهای معتبر زندگانی حضرت احمد بن موسی (ع)



معرفی کتب معتبر مرتبط با حضرت احمد بن موسی (ع)



معماری حرم مطهر حضرت احمدبن موسی (ع)



قیام و شهادت حضرت احمد بن موسی (ع)



زیارت و نماز و نیایش در حرم مطهر



خانواده و زیارت

بخش های مسابقه :
 .1نمایش کوتاه ( کودک  ،نوجوان  ،جوان و عام )
(زمان این برنامه حداکثر  5دقیقه است)

 .2برنامه های ترکیبی ( کودک  ،نوجوان  ،جوان و عام )
(زمان این برنامه حداکثر  01دقیقه است)

 .3فیچر و مستند گزارشی
فیچر از خانواده ی مستند است  ،تفاوت مستند و فیچر در عمق پرداخت است  .خمیرمایه فیچر ،خبر است ( .زمان این بخش حداکثر  05دقیقه است)

 .4آنونس
( زمان این بخش حداکثر  01ثانیه است )

 .5متن رادیویی
یک متن رادیویی باید کوتاه  ،ساده  ،روان  ،عاری از جمالت و عبارتهای سخت و حامل پیام باشد و برای شنونده رادیو قابل درک و راحت باشد و در نهایت
هدف خاصی را در پی داشته باشد (.تعداد صفحات متن ارسالی در این بخش حداکثر  05صفحه میباشد )

 .6مردمی (پادکست ،شعرخوانی  ،گزارش و برنامه های ابداعی )
پادکست  :این محور شامل رادیو اینترنتی یا مجموعه ای از محتواهای صوتی است که بصورت پیوسته مبتنی بر فهرست از پیش تعیین شده است و در محیط
وب یا دیگر درگاههای فضای مجازی پخش میشود .طراحی و تولید برنامه رادیویی  ،تلویزیونی و اینرنتی نیز مد نظر است.
شعر خوانی  :خوانش اشعار مرتبط با حضرت احمد بن موسی ( ع) در قالب یک فایل صوتی حداکثر  5دقیقه ای بدون استفاده از موسیقی (.زمان این بخش
حداکثر  5دقیقه است)
گزارش  :یک ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺭﺍﺩﯾﻮﯾﯽ ﯾک فاﯾل صﻮتﯽ ﺿﺒﻂ ﺷﺪه ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽتﻮﺍﻧﺪ ﺍﺯ ﻋﻨاصﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﭼﻮﻥ گفتگو و مصاحبه مردمی  ،صﺪای پﺲ زمﯿﻨه و ﺟﻠﻮهﻫای
صﻮتﯽ تﺸﮑﯿل ﺷﺪه ﺑاﺷﺪ .توصیف موقعیت و فضا از ارکان اصلی گزارش به شمار می رود ( .زمان این بخش حد اکثر  4دقیقه است)
برنامه های ابداعی  :در این بخش می توانید با سلیقه ی خودتان و یا با توجه به نوع برنامه سازی که تا کنون در رادیوها شنیده اید برنامه ای بسازید.
معیارهای ارزیابی این بخش:

-

کیفیت فنی ( کیفیت صوت و صدابرداری )
کیفیت مطالب ( فن بیان گوینده ،سناریو  ،ارتباط و تناسب محتوا با موضوع )
کیفیت هنری ( جلوه های شنیداری  ،و چینش مناسب آیتمها )

 .7عکس برای رادیو نما
عکسهای ی که با هرنوع دوربین با ابعاد  0661*867پیکسل و با موضوع زیارت از حرم مطهر شاهچراغ (ع) تهیه شده باشد  ،در این بخش پذیرفته
میشود .هر شرکت کننده میتواند به صورت تک عکس و یا مجموعه عکس ارسال کند .مسئولیت حقوقی هر اثر برعهدهی شرکت کننده بوده و در صورت
تخلف ،شخص خاطی از مسابقه حذف میشود.

توضیح :
-

آثار ارسالی ال اقل در برگیرنده یکی از محورهای موضوعی باشد.

-

برنامه سازان محترم می توانند بدون محدودیت تعداد اثر در تمامی بخشها شرکت کنند.

مالک های داوری :





جذابیت موضوع و بکر بودن سوژه.
پرداخت متفاوت به موضوع.
بهره گیری از قالب های خالقانه.
کیفیت فنی استاندارد.

فرصت ارسال آثار :
 51مرداد ماه 79

زمان برگزاری :
 8شهریور  79همزمان با عید سعید غدیر .

نحوه ی ارسال آثار :
www.Fars.irib.ir 
 شبکه های اجتماعی با شماره تماس 0917 - 0 20 - 53 20 :

ارتباط با جشنواره :
پایگاه اطالع رسانی صداوسیمای فارس www. Fars.irib.ir
شبکه های اجتماعی @chelcheragheshiraz :
شرکت کنندگان برای هرگونه سئوالی در خصوص جشنواره می توانند با مدیر برنامه ها (آقای امین فخارپور ) با شماره تماس 0917 - 0 20 - 53 20 :
ارتباط داشته باشند .

