
 »�تاب و ر�انه ��نواره« نی�ت�یب یبر�زار نا�هنییآ

 

 . ��د�ه۱�اده  

و  یفرهنگ ،یتوسعه انسان یهااز جمله شا�ص ،یکتاب�وان یبرا افتهیکتاب و زمان ا�تصاص شمارگان

 ،یآم�زش یهانقش یفایها با ارسانه ان،یم نیاست در ا یهی. بدشوندیهر جامعه محسوب م یاجتماع

 یگام توانندیم »شرکتاب و ن«م��وط به  یها�ود در ح�زه ینییو تب یلیتحل ،یرساناط�ع ،یکنندگسرگرم

ها با انتشار رسانه رودیانتظار م گر،ید انیها بردارند. به بشا�ص نیا یفیو ک یکم یارتقا ریم��ر در مس

طالعه م�اطبان �ود به م شتریسو سبب جلب ع�قه و توجه ب کیو جذاب آ�ار مرتبط با کتاب و نشر، از  یاحرفه

رونق  سازنهیط�ح نقاط قوت و ضعف صنعت نشر کش�ر، زم یبرا یبا فراهم آوردن بستر گرید یشده و از سو

 .گردند یصنعت فرهنگ نیا

کتاب و نشر  رسانه در ح�زه یبه کارکردها شتریتوجه ب ت�کتاب و رسانه ن�زده دوره است که با مأم�ر جشنواره

از دانش و تج��ه فعا�ن �بره دو ح�زه رسانه و کتاب، ت�ش دارد  یریگجشنواره با بهره نی. اشودیبرگزار م

امسال بیستمین دوره جشنواره �س از یک . دیو فعال نما ییکتاب را شناسا نهیدر زم یارسانه یهاتیظرف

سال گذشته  جشنواره در یاگ��ه عدم برگزار شود.گیری و��وس ک�ونا، برگزار میسال وقفه به دلیل همه

 ا�رات نامطل�ب
ً
و تحول ابعاد  یبازنگر یمناسب برا یفرصت ،یزمان ق�تع� نیگذاشته است اما ا یبرجا یحتما

آن را  ن�ن� یهاکش�ر و ورود به عصر رسانه یاس�هر رسانه ن�ن� طیکه شرا یم�تلف جشنواره بود. تحول

 متحول برگزار �واهد شد. یو سا�تار دیجد یکرد�با رو ستم،یاساس جشنواره دوره ب نی. بر انمودیم یالزام

 
 
 
 

 

ماده  ۱. مقدمه



 �ردها�. رو٢ �اده

 ی�س با تحول نیکش�ر از ا یمهم فرهنگ داد�رو نیجشنواره کتاب و رسانه، ا یاستگذاریس یش�را ب�تص� با

 یهاتیاز گذشته در استفاده از ظرف تریتر و جد��رنگ ینقش یفایدارد به ا ی�ود سع یکردها�در رو یجد

شا�صه اقتصاد  ن�ت�کردن کتاب به مهم لیتبد یبرا ر،یمس نیکتاب و نشر ب�ردازد و از ا نهیدر زم یارسانه

 کرد�تحول، حول �هار رو نی. ادیت�ش نما یرانیا یها�انواده یفرهنگ یکا� ن�کش�ر و ارزشمندت� یفرهنگ

 .شکل �واهد گرفت

 

 نگرندهیاول: نگاه آ کرد�رو

ده هر سال بو یدیتول یارسانه یبه محتواها ینی�س ینگاه یارسانه داتینگاه جشنواره به تول نیاز ا شی�

��قانه  یهادهیط�ر ا نیکش�ر و هم یابوم رسانه ست�محتوا در ز دیبالقوه تول تیاست. اما با توجه به ظرف

 نیاستفاده کرد. در ا یارسانه داتیبرتر تول یهادهیا افت�در یبرا نهیگنج نیاز ا توانی�انواده نشر و کتاب، م

 نیست. اابه جشنواره اف�وده شده  »یارسانه یمحتوا دیتول ی�ردازدهیا داد�رو«با نام  یدیراستا ب�ش جد

�واهد  ییناساشح�زه را کشف و  نیدر ا یارسانه یمحتوا دیبالقوه تول یهانهیزم نگر،ندهیآ یبا نگاه داد�رو

 کرد.

 

 یمح�ردوم: مردم کرد�رو

 ،یارسانه داتیتول یرگذاریو تأ� تیموفق زانیجشنواره، م�ک سنجش م نیا یج�توجه به رسالت ت�و با

به  یکه تاکنون توجه کمتر یاز جانب مردم دارد. م�ک یبه کتاب�وان لیو م شیگرا جادیبا ا یمیارتباط مستق

بوده است. در دوره  یارسانه یمحتوا دیتول یاحرفه یهاا�لب بر اساس م�لفه یداور یهاآن شده و شا�ص

مح�ر شدن جشنواره توجه شده مردم ینقش مردم و حرکت به سو شیجشنواره، در دو بعد به افزا ستمیب

امکان  دیو دوم تمه یارسانه دشدهیتول یمحتواها یج�ت�و یا�رگذار یها�صاست؛ اول، لحاظ کردن شا

ماده ۲. رو�کردها
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 قیتوف زانیم یجهت ب�رس یارسانه داتیدر�اره تول یم�بت آراء مرد یجشنواره برا یبه سا�تار داور یاتازه

 .یرجوع به نظرات مردم ق�از ط� یآ�ار م�رد ب�رس

 

 ه�سوم: تعامل دوس� کرد�رو

کتاب بوده است. در واقع جشنواره متمرکز بر  یحرکت از سمت رسانه به سو ان�ج� نیشی� یهادوره در

 نیده و او توسعه نشر بو یکتاب و کتاب�وان ج�ت�و یها برارسانه یهاتیاقدامات و فعال یو داور یب�رس

ها رسانه یاز سو یاقدام نتظرمنفع�نه م دیکه در آن صنعت نشر با گرفتیدر نظر م ه�س� کی یرا حرکت فهیوظ

صنعت نشر امکان  نفعانیکش�ر سبب شده است که ذ یاس�هر رسانه راتییاست که ت� یدر حال نی. ابودیم

 یدیکل گران�باز ریناشران و سا گریاند و دکرده دای� یرا به ��ب یج�ت�و یها با کارکرداستفاده فعا�نه از رسانه

دوره از  نیاساس در ا نیاها و کتاب ندارند. بر تعامل دوطرفه رسانه نیامنفع�نه در  یصنعت، حض�ر نیا

ر نظر داستفاده کند  یارسانه یهاتیاز ظرف یکه توانسته باشد به ��ب یناشر یبرا �ه�و زهیجا کیجشنواره 

 رانگ�بازسایر ناشران و  یبرا یآم�زش یهاجشنواره، مجموعه کارگاه یدر کنار برگزار نیگرفته شده و هم�ن

 ها توانمند شوند.رسانه یهاتیاز ظرف نهیاستفاده به ی�گونگ نهیصنعت برگزار �واهد شد تا در زم نیا

 

 یارسانه ن�ن� یهاگونه تی�هارم: توجه به ظرف کرد�رو

 یدر کش�ر ما و جهان آ�از شده است، در فاصله دو ساله عدم برگزار ن�ن� یهاکه در توسعه رسانه یروند

کار�ران،  یاک�ونا در سبک مصرف رسانه یریگاز همه یناش یادیجشنواره کتاب و رسانه و در دوران تحو�ت بن

در  یسهم مهم یاجتماع یبر بسترها یارسانه ن�ن� یهامصرف گونه کهییتا جا افت؛ی یاندهیسرعت فزا

 یاانهیرا یهایها، از بازگرفته تا �ادکست یاجتماع یهااست. از رسانه کرده دایمردم � یاسبد مصرف رسانه

 یها�لق شده توسط گونه یهاتیظرف �ه،�به ص�رت و ستمیجشنواره دوره ب رونیو... . از ا ها�ب�گید�تا و

 یهاعرصه نیم�تلف جشنواره، نگاهش را به ا یها�واهد داد و در ب�ش قراررا م�رد توجه  یارسانه ن�ن�
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 یهاگونه نیارسال آ�ار منتشر شده در ا یبرا یی. ع�وه بر اف�وده شدن مح�رهامعطوف �واهد کرد دیجد

 نظرمنجر شده باشد، در  هاتیظرف نیکه به فعال شدن ا یااقدامات نوآورانه یبرا زین یا�ه�و زهیجا ن،�ن�

 گرفته شده است.

 

 . اهداف٣ �اده

 ی�وانکتاب ج�رسانه در ح�زه نشر و ت�و یتوجه به کارکردها شیافزا 

 �سازان ح�زه نگاران، عکاسان و برنامهو تق��ت حض�ر و فعال�ت �برنگاران، روزنامه ی، معرفیشناسا

 كتاب

 كش�ر یهاتول�د آ�ار مرتبط با ح�زه كتاب در رسانه تیفیافزا�ش سطح و ک 

 و فرهنگ مكتوب جامعه از ط��ق افزا�ش سطح فرهنگ مطالعه در كش�ر یتق��ت فرهنگ عموم 

 هاو تق��ت مت�صصان ح�زه كتاب در رسانه یرسانی��ورش، �ار  

 یمحتوا دیبرتر تول یهادهیاز ا تیو حما یمعرف ،ییشناسا ق���قانه از ط� داتیتول یبرا یگذارل�ر 

 یارسانه

 اببا موضوع کت یج�و ت�و یارسانه رگذاریآ�ار فا�ر و تأ� دیحرکت به سمت تول یبرا یگذارهدف 

 گ�وه م�اطب صنعت نشر ن�ت�مردم به عنوان ب�رگ توجه به نقش 

 کش�ر یارسانه یجشنواره در فضا گذارانهاستینگاه س ت�و تق� جادیا  

 های صنعت نشر و رسانهتق��ت ارتباط حلقه 

 

 . ار�ان ��نواره٤ �اده

از  هر دوره است�جشنواره کتاب و رسانه بوده و ر یمس�ول برگزار رانیا اتی�انه کتاب و ادب جشنواره: است�ر

 م�سسه است. نیا رعاملیآن برعهده مد

ماده ۳. اهداف

ماده ۴. ارکان جشنواره
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نظر و مت�صص در دو عرصه کتاب و رسانه است که در هر دوره متشکل از افراد صاحب :یاستگذاریس یش�را

جشنواره  یاصل یهایریگو جهت یکل یهااستیس نییتع تیجشنواره انت�اب شده و مس�ول است�توسط ر

 را بر عهده دارد.

 اتی�انه کتاب و ادب رعاملیجشنواره (مد سیهر دوره از جشنواره با انت�اب و حکم ر� ریدب جشنواره: ریدب

 �واهد شد. ی، معرفو کتاب افراد مت�صص و با تج��ه عرصه رسانه انی) از مرانیا

در  یافت�در یهادهیآ�ار و ا یداور یبرا یدر هر دوره از جشنواره از افراد مت�صص و با�ج��ه عمل داوران: �تیه

 .شوندیجشنواره انت�اب م یعلم ریداوران توسط دب �تیه یم�تلف استفاده �واهد شد. اعضا یمح�رها

کان مستقر بوده و از ار رانیا اتیجشنواره در م�سسه �انه کتاب و ادب ییاجرا ر�انهیدب جشنواره: ر�انهیدب

 ارد.دعهده عمومی م�سسه مس�ولیت دبیر�انه را بر و روابط جشنواره است

 

 . �ا�تار ��نواره٥ �اده

در ح�زه  یارسانه داتیتول ن�ب�ش جشنواره، ب�ش مسابقه انت�اب بهت� ن�ت�مهم مسابقه آ�ار: ب�ش

ن و منتشر شده فعا� دیتول یاب�ش، آ�ار رسانه نی. در اشدهیدر هر دوره برگزار م کتاب و نشر است که

ع�وه  ند شد.�واه ده�برگ� هان�برت� ان،داور  �تیقرار گرفته و در هر مح�ر، به انت�اب ه یاب�م�رد ارز یارسانه

واهد در این جشنواره اهدا �نیز و��ه جایزه  ، �هار٧گانه مطابق ماده های سهوایز اصلی اهدایی در ح�زهبر ج

 :شد

 به  زیواج یه، ع�وه بر اهداجشنوار ستمیاز دوره ب »:هاناشر فعال در استفاده از رسانه« �ه�و زهیجا

وانسته که ت یناشر ن�ت�به فعال زین یا�ه�و زهیجا ،یارسانه یمحتوا دیرسانه و فعا�ن تول یاهال

 اهدا �واهد شد. د،ینما یارسانه یهاتیاز ظرف یباشد استفاده مطل�ب

ماده ۵. ساختار جشنواره
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 یهاتیو ظرف» هاانسان رسانه«با توجه به نقش  »:کتاب یافعال رسانه تیش�ص« �ه�و زهیجا 

 �تیتوسط ه یا�ه�و زهیو رهبران افکار در عرصه کتاب و نشر، جا یاافراد ا�رگذار رسانه یکنشگر

 ح�زه اهدا �واهد شد. نیدر ا رگذاریبرتر و تأ� تیاز ش�ص ریتقد یداوران برا

 قیبه ع� دکنندگانیتول قیس� کردنکیبا هدف نزد زهیجا نیا :»یانت�اب مردم« �ه�و زهیجا 

از  یجشنواره، تعداد یاز مح�رها یکی لیکنندگان محتوا اهدا �واهد شد. در هر دوره، ذمصرف

 کیها آن انیو انت�اب عموم مردم قرار داده �واهد شد تا از م یاب�در معرض ارز یافت�در یمحتواها

 .ردیقرار گ ریمحتوا انت�اب شده و م�رد تقد

 یااز افراد رسانه ریاگ��ه جشنواره کتاب و رسانه با هدف تقد »:کتاب یرسانه حام« �ه�و زهیجا 

 یاسبمن یکه بسترساز ییهااز رسانه ریتقد یاما برا شود،یفعال در عرصه کتاب و نشر اجرا م ِی قیحق

به  یا�ه�و هزیجا وران،دا �تیه صیبنا بر تش� زیاند نکرده نهیزم نیو انتشار محتواها در ا دیتول یبرا

 را از کتاب داشته است، اعطا �واهد شد. تیحما ن�شت�یکه ب یارسانه

 

حت ت یدیب�ش جد ستم،یجشنواره، از دوره ب یکردها�رو رییبا توجه به ت� محتوا: دیتول ی�ردازدهیا ب�ش

مندان قهع� ن،یبالقوه م�اطب تیبا هدف استفاده از ظرف »یارسانه یمحتوا دیتول ی�ردازدهیب�ش ا«عنوان 

 با موضوع کتاب و نشر، به حتوا��قانه �لق م یهادهیا عی�صنعت نشر و تجم نفعانیمحتوا، ذ دیبه تول

 افت�اص در� یمندان در موضوعع�قه یمحتوا دیتول یهادهیب�ش ا نیجشنواره اضافه شده است. در ا

 �واهد شد. تیحما لی�تانس یو دارا تیبا ظرف یهادهیا دیاز تول ،ی�ردازدهیا داد�شده و �س از ��ورش در رو
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 ب�� ��اب�ه آ�ار ی. روند ا�را٦ �اده

 است: ر�ب�ش مسابقه آ�ار به ش�ح ز یاجرا هایگام

هفته  کیها به مدت و رسانه resane.ketab.ir جشنواره به آدرس تیسا ق�اع�م فرا�وان از ط� .١

 جشنواره باشد. یها در بازه اع�مکه انتشار آن یاشده دیآ�ار تول رشی�ذ یبرا

 شده و نییتع یهاجشنواره مطابق فرم تیسامانه فعال در سا ق�اط�عات آ�ار از ط� افت�در .٢

 به همراه مستندات انتشار آن. ینس�ه از ا�ر ارسال کی افت�در

انتشار  یسنججشنواره با هدف صحت ر�انهیدر دب یاط�عات و مستندات ارسال هیاول یب�رس .٣

 محتوا و رفع نقص آ�ار ناقص.

ز دو داور مرتبط ا یداور یجشنواره و ارجاع آ�ار برا یعلم ریداوران م��وطه توسط دب نییتع .٤

 سامانه جشنواره. ق�ط�

 .یاع�م یهاا�ر بر اساس شا�ص یداور .٥

 ریتقد هستیا�ر شا ایو  ده�برگ� آ�ار و انت�اب ا�ر یینها یبندداوران و جمع �تیجلسه ه لیتشک .٦

 .»هاناشر فعال در استفاده از رسانه« �ه�و زهیجا افت�در طیشرا نیدر هر مح�ر و واجد

 ق�و اع�م آن از ط� »یانت�اب مردم« �ه�و زهیشرکت در ب�ش جا طیانت�اب آ�ار واجد شرا .٧

 یعموم مردم و نها یجشنواره به منظ�ر اع�م رأ تیسا
ً
ا�ر  و انت�اب یمردم یآرا یبندجمع تا

 .ده�برگ�

به  »تابرسانه حامی ک«و » ای کتابش�صیت فعال رسانه«�یشنهاد کاندیداهای جایزه و��ه  .٨

 �یشنهاد دبیر و تص��ب در ش�رای سیاستگذاری جشنواره.

 .شانیاز ا ریو تقد هاده�برگ� ییو اع�م نها هیا�تتام یبرگزار. ۹

 

ماده ۶. روند اجرای بخش مسابقه آ�ار
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 ب�� ��اب�ه یها و ���رها. ��زه٧ �اده

 یبنددر سه ح�زه دسته یارسانه یبر محل انتشار محتواها یجشنواره کتاب و رسانه، مبتن یمح�رها

 :شودیم

 )ی�بر یهاتیو سا های�برگزار ات،�ها، نش�(شامل روزنامه هایاول: مطبوعات و �برگزار ح�زه

ها، �واهد بود که در روزنامه یر�و تص� یصوت /یکیو گراف یعکس /یمتن یمحتواها هیح�زه شامل کل نیا

مح�ر  ١٠ح�زه، در  نیدر ا توانندیمنتشر شده باشند. صاحبان آ�ار م ی�بر یهاتیو سا های�برگزار ات،�نش�

 ب�ردازند: گریکدیبه رقابت با 

 مح�رها ردیف
گونه های 

 محتوایی

 تیتر ١

 یمتن

 �بر ٢

 گزارش �بری ٣

 گفتگو ٤

 یادداشت ٥

 و نقد ت�صصیمقاله  ٦

 کا��ر�کار ٧

 و ...) یکی�وستر، ط�ح گراف نفوگراف،ی(ا کیگراف ٨ یکیو گراف یعکس

 و ...) یر�عکس (تک عکس، گزارش تص� ٩

 یر�و تص� یصوت هایو �برگزار یمطبوعا� یامحصو�ت �ندرسانه ١٠

ماده ۷. ح�زه ها و مح�رهای بخش مسابقه
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 یهاس�س�و ما،یصداوس یالمللنیو ب یمل ،یاستان یهاشامل شبکه( یون���و تل� �ی�یدوم: ��ش راد ح�زه

 )ینترنتیا یون���و تل� ویراد یها، شبکه(VOD) یدر�واست وید�و

 یالمللنیو ب یمل ،یاستان یها�واهد بود که در شبکه یر�و تص� یصوت یمحتواها هیح�زه شامل کل نیا

 ��ش شده باشند. ینترنتیا یون���و تل� ویراد یها، شبکه(VOD) در�واست وید�و یهاس�س�و ما،یصداوس

 :دب�ردازن گریکدیمح�ر به رقابت با  ٧ح�زه، در  نیدر ا توانندیصاحبان آ�ار م

 مح�رها ردیف
گونه های 

 محتوایی

 یگزارش �بر ١

 یر�و تص� یصوت

 یبیبرنامه ترک ٢

 مستند ٣

 زگردیگفتگو و م ٤

 داستانی و نمایشی ٥

 �انمایی و ع�وسکی�� ٦

 (تی�ر، وله، نماهنگ و...)مواد تبلی�ی  ٧
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و  هایک�ها، وکار�رمح�ر، �ادکست یهارسانه ،یاجتماع یها(شامل شبکه یاجتماع یهاسوم: رسانه ح�زه

 ها)ب�گ

 یهاشامل شبکه یاجتماع یهاگذاشته شده بر بستر رسانه اشتراکو به دیتول یح�زه، محتواها نیا در

 یی. با توجه به همگرا�ردازندیم گریکدیها به رقابت با ها و ب�گکار�رمح�ر، �ادکست یهارسانه ،یاجتماع

بر سه گونه محتوا  یح�زه، مبتن نیا ررقابت د یبرگزار یمح�رها ن،�ن� یهادر بستر رسانه ییمحتوا یهاقالب

 شده است. یبند) دستهیا�ندرسانه /کی(متن/ عکس و گراف

 مح�رها ردیف

١ 
 یاجتماع یهابستر رسانهمتن بر 

 )و... ادداشتیوب�گ،  ت،�یت�(

٢ 

 یاجتماع یهابر بستر رسانه کیکس و گرافع

عکس نوشت  ،یکی�وستر، ط�ح گراف نفوگراف،یا ،یر�تک عکس، گزارش تص�(

 )و...

٣ 
 یاجتماع یهابر بستر رسانه یا�ندرسانه

 )و... یگرافموشن ،ییانما��� ،یزنده، و�گر زگردی�ادکست، گفتگو و م(

 

 در ب�� ��اب�ه ی. ا�زا�ات آ�ار ار�ا�٨ �اده

 یاش�اص حقوق یانجام شده و ارسال ا�ر از سو یقیتوسط اش�اص حق تواندیارسال آ�ار تنها م .١

 .شودینم رفتهی�ذ

 رسانه �واهد بود. ریمد یگواه ایا�ر، نام درج شده در رسانه  دآوریم�ک نام �د .٢

ماده ۸.الزامات آ�ار ارسالی در بخش مسابقه
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 یمستندات دیکننده باباشد، ارسال یامجموعه ایگ�وه و  یدیمحصول تول یکه ا�ر ارسال یدر ص�رت .٣

 را ارا�ه دهد. یدیمجموعه تول ایگ�وه و  یندگیبر نما یمبتن

و  قیتحق �جینت ای سنده�ذهن، هنر و قلم ن� تیمحصول ��ق دیکننده در جشنواره باآ�ار شرکت .٤

 ابتكار او باشند.

ر جشنواره را مج�ز شرکت د یاند، در ص�رتبهره گرفته ری� یهاکه از ترجمه متون و گزارش یآ�ار .٥

 دهد. لیدرصد متن را ب�ش ترجمه تشک٤٠�واهند داشت که کمتر از 

 ندیرد فراتعداد وا نیاز ا شیب یم�رد �واهد بود و آ�ار ارسال ٧از هر فرد حداک�ر  رشیتعداد آ�ار قابل �ذ .٦

 .ن�واهند شد یداور

اده از ناشر فعال در استف« زهیدو جا یرسانه ن�واهد بود و با توجه به اهدا یآ�ار تنها از اهال رشی�ذ .٧

ح�زه  نیر اد ییکه محتوا یاو هر فعال رسانه ن�، ناش�»کتاب یافعال رسانه تیش�ص«و » هارسانه

 �ود را ارسال کند. یاآ�ار رسانه تواندیم زیکرده باشد ن دیتول

 ای ورسانه  ری��ش مد ��تار یگواه ایدرج شده در زمان انتشار ا�ر و  ��انتشار ا�ر، تار ��تار یمبنا .٨

 ر�انهیاهد بود. در ص�رت ل�وم دب�و یاجتماع یهارسانه یشده در کارافزار م�رد نظر برازمان �بت

 از صاحب ا�ر در�واست کند. را نهیزم نیدر ا یلیمستندات تکم تواندیم

 مج�ز معاونت یدارا دیمحل انتشار محتوا با ی�بر یهاتیو سا هایو �برگزار ات�مطبوعات و نش� .٩

 باشند. یوزارت فرهنگ و ارشاد اس�م یمطبوعا�

و  یصوت یهارسانه ایو  مایسازمان صداوس یهااز شبکه دیآ�ار با یون���و تل� �ی�ی��ش راد .١٠

 (سا�را) انجام شده باشد. ریفراگ ر�مق�رات صوت و تص� میسازمان تنظ دییم�رد تأ یر�تص�
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 آ�ار ب�� ��اب�ه ی. داور٩ �اده

 و افراد باسابقه شکسوتانینظران، �استادان، صاحب انیداوران ب�ش مسابقه آ�ار از م �تیه یاعضا .١

 یعلم ریجشنواره �واهند بود که توسط دب یقبل یهادوره دگان�و فعال در ح�زه رسانه و کتاب و برگ�

 .شوندیجشنواره انت�اب م

 .شودیسامانه جشنواره انجام م ق�از ط� ،یکیآ�ار به ص�رت الکت�ون یمراحل داور هیکل .٢

رسال ا ،یعلم ریدب صیبا تش� ازیو در ص�رت ن ردیقرار گ یاب�توسط دو داور م�رد ارز دیهر ا�ر حداقل با .٣

 است. ری�ذامکان زیبه داور سوم ن

 .شودیم نیدو داور مع یاب�نمره ارز نیانگیمحاسبه م ق�هر ا�ر از ط� ازیامت .٤

 جشنواره �واهد بود. ریبرعهده دب یداور جیآراء داوران و اع�م نتا عی�کار و تجم میتقس .٥

در هر مح�ر مش�ص �واهد  یعلم ریاست که بر اساس نظر دب ر�آ�ار شامل موارد ز یداور یارهایمع .٦

 شد:

 یارتباط موضوع 

 یااصول حرفه تیرعا 

 و روان بودن ن�ر تیفیک 

 یاصول دست�ر ز�ان فارس تیو رعا یس�ن�یفارس 

 موضوع یریو در�رگ تیجذاب ،یتازگ 

 متن تیو شفاف تیجامع 

 و تسلط بر موضوع قیتحق 

 یو نوآور تی��ق 

 بر م�اطب یا�رگذار 

 ریاستفاده از ز�ان ساده و فراگ 

 یشناسییبا�و ز یهنر تیفیک 

 م�اطب فیدر نظر گرفتن گستره و تنوع ط 

ماده ۹. داوری آ�ار بخش مسابقه
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ا�ر به  ٣حداك�ر تا  ده،�در هر رشته، ع�وه بر ا�ر برگ� ینسب ازیامت ن�واجدان با�ت� نیاز ب یداور انیدر �ا .١ تبصره

  .شوندیم یمعرف یریعنوان آ�ار تقد

 ریداوران و دب �تیه صیبا تش� ر،یتقد ستهیشا ای ده�. انت�اب مشترك �ند ا�ر به عنوان ا�ر برگ�٢ تبصره

 جشنواره ب�مانع است.

 کیها، در هر رسانه نیا یهاتیاز فعال تیو ض�ورت حما یمحل یهارسانه یبا� یبا توجه به ا�رگذار .٣ تبصره

  .افتیا�تصاص �واهد  یو محل یاستان یهابه فعا�ن رسانه زهیجا کیاز سه ح�زه مسابقه، 

 

 ��توا دیتو� ی�ردازدهیب�� ا ی. روند ا�را١٠ �اده

 است: ر�محتوا به ش�ح ز دیتول ی�ردازدهیب�ش ا یاجرا یهاگام

 .یاستگذاریس یمحتوا در ش�را دیتول ی�ردازدهیب�ش ا �ه�موضوع و نییتع .١

ها به و رسانه resane.ketab.ir جشنواره به آدرس تیسا ق�از ط� هادهیا افت�اع�م فرا�وان در .٢

 هفته. کیمدت 

 شده. نییتع یهاجشنواره مطابق فرم تیسامانه فعال در سا ق�از ط� هادهیا افت�در .٣

 نیا �ه�انطباق با موضوع و زانیم یجشنواره با هدف ب�رس ر�انهیدر دب دهیاط�عات ا هیاول یب�رس .٤

 ب�ش.

 یااعض نیجشنواره از ب ریمحتوا توسط دب دیتول ی�ردازدهیب�ش ا یداور یکارگ�وه ا�تصاص لیتشک .٥

 ب�ش. نی) ایداوران و راهبران (منت�رها �تیه

به ص�رت  شتری�ردا�ت و توسعه ب تیبا ظرف یهادهیو انت�اب ا یدر کارگ�وه داور هادهیط�ح ا .٦

 .یریگیرأ ق�از ط� ایو  یاجماع

ماده ۱۰. روند اجرای بخش ایده پردازی تولید محتوا
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ها با حض�ر های برتر برای حض�ر در رو�داد یک روزه ��ورش و راهبری ایدهدعوت از صاحبان ایده .٧

 های ��ورش ایده، ارا�ه م��ر و...هایی �ون تشکیل ک�سمنت�ب و با برنامه هایصاحبان ایده

 یهادهیو ورود اط�عات ا یو فرم یی) محتوایبه کمک راهبران (منت�رها هادهی��ورش و توسعه ا .٨

 .»ی�ردازدهیبوم ا«در فرم  افتهی��ورش

نت�اب و ا یدر حض�ر کارگ�وه داور) نگی�ی(� یسازدر مراسم روز مجاب افتهی��ورش یهادهیارا�ه ا .٩

 .ی�ردازدهیب�ش ا

ط محتوا توس دیاز تول تیجشنواره و اع�م حما هیدر مراسم ا�تتام ده�برگ� یهادهیا ییاع�م نها .١٠

 .شانیا

 سانه.رجشنواره کتاب و  یدا�م ر�انهیمنت�ب در دب �ردازاندهیاز ا تیو حما دهیا دیتول یریگی� .١١

 یهادهیو ا دیم�تلف ارسال نما یهامحتوا در قالب دیتول دهیا ٣حداک�ر  تواندیهر ش�ص م :٤ تبصره

 ن�واهند شد. یداور ندیتعداد وارد فرا نیاز ا شیب یارسال

 یمحتوا دیمند به تولاز افراد مستعد و ع�قه تیو حما ییب�ش که شناسا نیبا توجه به هدف ا :٥ تبصره

 تیعالفبه داشتن  یبوده و ل�وم ری�ذامکان یاز هر فرد دهیا رشیدر عرصه کتاب و نشر است، لذا �ذ یارسانه

 .ستیدر عرصه رسانه ن یاحرفه

 

 ی�ردازدهیب�� ا یهادهیا ی. داور١١ �اده

 ت�یه یاعضا نیجشنواره از ب ریمحتوا توسط دب دیتول ی�ردازدهیب�ش ا یداور یکارگ�وه ا�تصاص .١

 ب�ش انجام �واهد شد. نی) ایداوران و راهبران (منت�رها

در کارگ�وه  یاند، به ص�رت جمعگذشته ر�انهیمرحله اول دب شیکه از �ا� یافت�در یهادهیا یداور .٢

 انجام �واهد شد. یریگیرأ ق�از ط� ایو  یبه ص�رت اجماع یداور

ماده ١١. داوری ایده های بخش ایده پردازی
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در هر مح�ر مش�ص  یعلم ریاست که بر اساس نظر دب ر�شامل موارد ز هادهیا یداور یارهایمع .٣

 �واهد شد:

 

 یارتباط موضوع 

 یو نوآور تی��ق 

 شتری�ردا�ت و توسعه ب تیبا ظرف یهادهیا 

 یو ا�رگذار ییکارا 

 م�اطب فیدر نظر گرفتن گستره و تنوع ط 

 ییاجرا تیقابل 

 �دهیو فا نه�تناسب ه 

 یریاستمرار و تکرار�ذ ییتوانا 

 دیدر دسترس بودن منابع تول 

 و منحص��ه فرد بودن زیتما 

 یرانیتناسب با فرهنگ ا 

 بازار موجود کتاب طیتناسب با شرا 

 زودبازده بودن 

 در بازار نشر یسازتیظرف 
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 زی. �وا١٢ �اده

انضمام جشنواره، به ریو دب سیر� یبه امضا ریجشنواره، لوح تقد سیهر رشته، تند دگان�به برگ� .١

اهدا  ینقد زهیو جا ریلوح تقد ر،یتقد ستگانیاز شا كیبه هر  نی. هم�نشودیاهدا م ینقد زهیجا

  �واهد شد.

�ردازی، ع�وه بر جایزه نقدی و لوح تقدیر به �یشنهاد دبیر جشنواره و تأیید برای ب�ش رو�داد ایده .٢

کارگیری افراد �یر�برنگار به عنوان �برنگار افت�اری و یا ر�یس جشنواره، جوایزی حمایتی از قبیل به

های منت�ب بر های تولید آ�ار نیز در نظر گرفته �واهد شد. تعیین نحوه و مبل� حمایت از ایدهحمایت

�است جشنواره ص�رت �واهد اساس بودجه جشنواره توسط ش�رای سیاستگذاری و تأیید توسط ر

 گرفت.

 دیب�ش تولدر  یمردم �ه�و زهیبه عنوان جا زین زهیجا کی یمردم �ه�با توجه به اضافه شدن ب�ش و .٣

 اهدا �واهد شد. �ریت

میزان جایزه نقدی در هر دوره، به �یشنهاد دبیر و بر اساس بودجه جشنواره توسط ش�رای  .٤

 سیاستگذاری و تأیید توسط ر�است جشنواره انجام �واهد شد.

اسب نفر باشند، متن کیاز  شیدر هر ب�ش ب ریتقد ستهیشا ای ده�آ�ار برگ� دآورندگانی�د کهیدر ص�رت .٥

داوران هر ح�زه  ز،یجوا میتقس صی. مرجع تش�شودیم میافراد تقس نیب زیبا سهم هر فرد، جوا

 �واهند بود.

تاب و ک�انه  رعاملیمد ب�و تص� جشنواره ریدب شنهادیمنوط به � نامهنییآ نیمواد ا رییت� ایاص�ح  .٦

 است. رانیا اتیادب

 

 . ا�تبارات١٣ �اده

 رانیا اتیسا�نه م�سسه �انه کتاب و ادب �جشنواره کتاب و رسانه، در بودج یبرگزار ی�زم برا یهانه�ه�

  .شودیم ینیبشی�

ماده ۱۲. جوایز

ماده ۱۳. اعتبارات
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 ��نواره یبند. ز�ان١٤ �اده

ذیرش آ�ار ود. در هر دوره، بازه زمانی �شکتاب و رسانه به ص�رت سا�نه و در �اییز هر سال برگزار میه جشنوار

 شه���رماه سال جاری �واهد بود. ۳۱از اول مهرماه سال گذشته تا 

 در دوره با�است�ن .٦تبصره
ً
 یمانزجشنواره، آ�ار منتشر شده در بازه  یساله برگزار کی ق�تع� لیبه دل ستمیا

  .شوندیم رفتهی�ذ ٣١/٠٦/١٤٠١تا  ٠١/٠٧/١٣٩٩

ماده ۱۴. زمان بندی جشنواره

17


