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 ستاد هشکضی هجشی طشح:
 

 فشاخَاى جزب ًَیسٌذگاى جَاى ػٌَاى طشح:
 

        اجتواعت ٍ سیاس                     ػلن ٍ اًذیطِ            کتاب ٍ کتاتخَاًی            قشآى ٍ دیي      سشفصل فؼالیت: 

  فَق تشًاهِ      گشدضگشی ػلوی فشٌّگی            صداییهحشٍهیت              ٌّش ٍ ادب
 

 اّذاف طشح :

 جاهؼِ، سضذ ٍ ضکَفایی ساخت فشٌّگدس  گَیی داستاىًقص ًَیسٌذگی ٍ تاکیذ تش  -

 ٍ هستؼذ حوایت اص ًَیسٌذگاى جَاى -

 اًتقال فکش یا داًطی ًَ ٍ کاستشدی تِ خَاًٌذُ یا ضًٌَذُ  -
 

 خالصِ طشح :

کِ ّای صتاًی است  ًَضتي یکی اص هْاست، دس ٍاقغ داسد یفشٌّگ یکشدّایاّذاف ٍ سٍ یشیگ دس ضکل یسًگپش یاسًقص تس ییسٌذگًَ حشفِ

خَدش سا تِ ًَضتاس دسآٍسدُ ٍ تا  یدیذاسی، ضٌیذاسی ٍ خَاًذً یّا ّا، تاٍسّا، احساسات ٍ تجشتِ تَاًذ اًذیطِ یآى، ضخص ه تِ ٍاسطِ

  تِ اضتشاک تگزاسد. یگشاىد

. یاتذ ًوَد تیطتشی هی یسٌذًُقص دس قصِ گفتي آى ًَ یيٍ ا ،خَاّذ داضت جاهؼِ ًقص یکدس ساخت فشٌّگ  یسٌذگیّش جْت ًَ تِ

 سَ دس جْت استقا فشٌّگ کطَسهاى سٍضي کٌٌذ. ّش چٌذ کن یکِ چشاغ ییّا قصٍِ قاتل فکش  ،قاتل لوس ،سٍاى ،قصِ خَب

صدى قلن  هحک کِ تِ دًثال تستشی تشای ،ًَیساى جَاى فشاخَاًی دس جْت جزب داستاىداسد تِ ّویي هٌظَس گشٍُ سادیَ آٍاى تصوین 

تِ  اساس استاًذاسدّای داستاى کَتاُ ٍ ًَیسٌذگی خالق داٍسی خَاٌّذ ضذ سا ای کِ تش ٍ دس اداهِ آثاس تشگضیذُ هٌتطش ،خَد ّستٌذ

 هٌتطش کٌذ. ،ّای استثاطی سادیَ آٍاى اص کاًال ،صَتی صَست پادکست

 :یيضَاتط ٍ قًَا

 داستاى آصاد است.                                                                   یتٍ سٍا هَضَع -1

 هٌذ تاضذ. ػٌَاى ٍ چاسچَب یداسا یستیداستاى تا  -2

اص  یطتشتاُ قشاس گشفتِ ٍ تداستاى کَ ٓتِ لحاظ فشم، دس هحذٍد یذتا یکلوِ ٍ اثش اسسال 1000حذاقل کلوات هَسد استفادُ دس داستاى   -3

 کلوِ ًثاضذ.                                      3500

 اثش دس هساتقِ ضشکت کٌذ. 2تا حذاکثش  تَاًذ یکٌٌذُ ه ّش ضشکت  -4

سا  ّا یداٍس یاىپس اص پا یاصاهت یطتشیيکِ ت ییّا داستاى یتدس ًْا ٍخَاّذ تَد  یاصاهت 100ّش ضشکت کٌٌذُ  یتشا یاصاتسقف کل اهت  -5

 ذ ضذ.ٌآٍاى هٌتطش خَّا یَساد یاستثاط یّا اص کاًالساصی ضذُ ٍ  صَتی ،ذٌیکسة ًوا

 .یذاص آى استفادُ ًوا ،تِ استفادُ هتي داستاى داسد یاصکِ ً ییداستاى دس ّش فضا یسٌذُکٌٌذُ هجاص است تا رکش ًام ًَتشگضاس  -6

 :ییاجشا ینتقَ

 تَد. ذخَاّ 1400هاُ هْش 2تا  1400هاُ یَسضْش 24هْلت اسسال آثاس اص  -1

 ضذ.ذًٌخَّا یشفتِپز ،ضًَذ یهاُ اسسال ههْش دٍم یخکِ پس اص تاس یآثاس -2

 هاُ خَاّذ تَد.سَم هْشآثاس اص  یٌصٍ گض یآغاص داٍس -3

 ضذ.ذٌآثاس هٌتطش خَاّ یفیٍ سطح ک یتٌذ اساس ستثِ تش یِاٍل یذتَل یصٍ پ یپس اص کاسگشدًا یذُاثش تشگض 5دس هجوَع  -4

 آثاس:اسسال  یَُض

 تِ طَس کاهل دسج ضَد: یشهطخصات ص یستیدس صفحِ اٍل آثاس تا -1

 (الکتشًٍیکی پست آدسس_تواس ضواسٓ _تَلذ سال_صاحة اثش  خاًَادگی ًام ٍ ًام_)ًام اثش

 اسسال ضَد. radio_avan@ سادیَ آٍاى  تِ آدسس  یياده دی یتِ آ PDFآثاس دس قالة  -2

 ٍ سادیَ آٍاى جْادداًطگاّی ساصهاى داًطجَیاىایٌستاگشام      هکاى اجشا :    24/06/1400 صهاى اجشا :

 0011های فرهنگی سال  کوتاه نوشت طرح

 سازمان دانشجویان
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