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قرارداریــم،	 آن	 در	 اکنــون	 جهــان	محسوســی	کــه	
گســترده	تر	از	جهــان	پیشــینیان	اســت.	جهانــی	کــه	عالوه	
ــز	 ــان	را	نی ــرات	و	تخیالتم ــی،	تفک ــای	عین ــر	واقعیت	ه ب
بطــور	محســوس	و	البتــه	مجــازی	در	پیــش	چشــم	مــا،	به	
نمایش	گذاشــته	و	واســط	هــای	آن	ابــزار،	دخــل	و	تصرف	در	
آن	جهــان	را	بــرای	مــا	فراهــم	آورده	اســت.	ایــن	جهان	چه	
زشــت	و	چــه	زیبــا،	چــه	دروغیــن	و	چــه	حقیقی،	بیشــترین	
ــت	و	 ــد	داش ــان	خواه ــا	و	فرزندانم ــی	م ــر	را	در	زندگ تاثی
بتدریــج	بیشــترین	تعامــل	بــا	جهــان	خــارج	بــا	عبــور	از	
ایــن	هزارتوهــای	پیــچ	در	پیــچ	رمزگــذاری	شــده	مجــازی	
میســر	خواهــد	بــود.	امــا	و	هــزار	امــا،	نهــاد	زیبایــی	طلــب	
ــی	 ــواره	چــون	گذشــته	در	پ و	زیبایی شــناس	بشــری	هم
زیباســازی	و	روح نــوازی	محیــط	پیرامــون	خود	بوده	اســت.	
آنچــه	از	تمدن هــای	گذشــته	باقــی	مانــده	اســت،	همــواره	
در	قالــب	همیــن	پیکرهــای	زیبــا	و	قالب هــای	خــوش	نقش	
اســت،	کــه	توســط	هنرمندان	بــرای	ما	به	یــادگار	مانــده	و	در	
ذهن هــای	مــا	جاودانــه	شــده	اســت.	امــروز	نیــز	هنرمنــدان	
در	تالشــند	تــا	جهان	دیجیتــال	پیش	روی	مــا	را	در	خــور	روح	
زیبایــی	شــناس	و	قدســی	آدمیــان	ســازند.	هنــر	دیجیتــال،	
چــه	هنــری	ذاتــا	متفــاوت	باشــد	و	چــه	هنــری	تغییر	شــکل	
داده	شــده	از	نــوع	آنالــوگ،	گســتره	تــازه	و	فراخــی	پیــش	
روی	هنرمنــدان	عصــر	مــا	نهــاده	اســت	تــا	بتواننــد	ادراک	
خــود	از	زیبایــی	را	در	پیــش	روی	دیگــران	مجســم	نماینــد.	
بــرای	بومیــان	جهــان	دیجیتــال،	نقاشــی های	ســه	بعــدی	
کــه	هنرمنــدان	دیجیتــال	عرضه	میکننــد	هماننــد	پیکره	های	
مرمریــن	مجســمه	ســازان	رنســانس،	حــاوی	پیام هایــی	

عمیــق	اســت.	پیام هایــی	کــه	بــا	مــرگ	و	تولــد	دوبــاره ای	
ــا	آن	آشــنا	شــدند	تناســب	 کــه	در	بازی هــای	دیجیتــال	ب
دارد.	در	ایــن	میــان،	ایــن	دانشــگاه	اســت	کــه	بــه	عنــوان	
یکــی	از	نهادهــای	اصلــی	تفکر	و	فرهنگ،	شایســته	اســت	
کــه	بــه	تعریــف،	پاالیــش	و	تشــویق	ایــن	هنر	جدیــد،	کمر	
همــت	ببنــدد	و	بهتریــن	ابــزار	بــرای	ایــن	مهــم	برگــزاری	
ــش	و	 ــرای	نمای ــی،	ب ــر	رقابت ــی	و	غی جشــنواره های	رقابت
تقدیــر	از	آثــار	صاحبــان	تفکــر	و	تربیت یافتــگان	عرصــه	

علــم	و	هنــر	ایــن	مــرز	و	بــوم	هســتند.
ســومین	جشــنواره	ملــی	هنرهــای	دیجیتــال،	بــه	ایــن	امید	
شــروع	بــه	ســازماندهی	و	فعالیــت	مــی	نمایــد	کــه	بتوانــد	
تعریــف	روشــنی	از	عرصه هــای	قابــل	طــرح	و	گســترش	
در	حــوزه	هنرهــای	دیجیتــال	ارائــه	نمایــد	و	چراغــی	پیــش	
روی	هنرمنــدان	و	پژوهشــگران	ایــن	عرصه،	بــرای	فعالیت	
قــرار	دهــد	و	از	ســوی	دیگــر	دســتاویزی	بــرای	تشــویق	و	
تقدیــر	از	فعــاالن	عرصــه	هنــر	دیجیتــال	باشــد.	در	اجــرای	
ایــن	مهــم	برگزارکننــدگان	ســومین	جشــنواره	دســت	یاری	
به	ســوی	تمامــی	اندیشــمندان	و	هنرمنــدان	این	عرصــه	در	
ایــران	و	اقصــا	نقــاط	جهــان	دراز	می کننــد	تــا	از	تجربیــات	
و	نظــرات	ایشــان	برخــوردار	گردنــد	و	چــون	واســطه ای	ایــن	
دانــش	و	هنــر	را	به	محضــر	دانشــجویان،	فــارغ	التحصیالن	
و	اســاتید	مشــتاق	برســانند.	امیــد	اســت	در	ایــن	راه	توفیــق	

الهــی	همــراه	ما	باشــد.

علیرضا		رزازی	فر

مقدمه
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نمایــش	 بــرای	 عرصــه	ای	 آوردن	 1.فراهــم	 	 	
دانشــگاهیان	 دیجیتالــی	 هنــر	 دســت	آوردهای	

و	فارغ	التحصیالن	کشور.
ــرای	تشــویق	پروژه	هــای	خــالق	و	 						2.بسترســازی	ب

نــوآوری	در	حــوزه	هنــر	دیجیتــال	
ــال	 ــر	دیجیت ــای	هن ــی	ظرفیت	ه ــرور	و	بررس 						3.م
ــا	 ــا	و	وبیناره ــی	کارگاه	ه ــا	طراح ــان	ب ــه	و	جه در	منطق

ــی. تخصص
						4.طــرح	پرســش	های	جدیــد	در	حــوزه	هنــر	دیجیتال	

بــا	توجــه	ویژه	بــر	تجربه هــای	بینارشــته ای.

ســومین	دوره	جشــنواره	ملــی	هنرهــای	دیجیتــال	درصــدد	
اســت	تا	نقشــه ای	دقیــق	از	گســتره	تجربه های	خــالق	در	
حــوزه	هنرهــای	دیجیتــال	کشــور	ترســیم	کنــد	و	بــا	ایجاد	
فضــای	رقابتی	ســالم،	آثــار	برگزیــده	را	تشــویق	و	حمایت	
کنــد.	همچنیــن،	امکان ســنجی	و	طــرح	پرســش	دربــاره	
نســبت	هنــر	متعالــی	و	فــن آوری	دیجیتــال	از	زاویه هــای	
مختلــف	از	جملــه	آمــوزش،	فلســفه،	روان شناســی،	علــوم	

شــناختی	در	ایــن	جشــنواره	مــورد	تاکیــد	اســت.	
ــیبهای	 ــه	آس ــژه	ب ــگاه	وی ــه	ن ــت	ک ــر	اس ــه	ذک الزم	ب
اجتماعــی	و	انعــکاس	آن	در	هنرهــای	دیجیتــال	بــه	عنوان	
بخشــی	جنبــی	در	جشــنواره	امســال	مــورد	تاکیــد	قــرار	

ــه	اســت. گرفت

در	ابتــدا	آثــار	دریافــت	شــده	دبیرخانــه	جشــنواره	توســط	
ــر	 ــه	هن ــدان	عرص ــاتید	و	هنرمن ــی	از	اس ــات	انتخاب هی
دیجیتــال	مــورد	ارزیابــی	و	انتخــاب	قــرار	مــی	گیــرد.	در	
ایــن	مرحلــه	مهم تریــن	فاکتــور	بــرای	گزینــش	خالقیــت	
و	اصیــل	بــودن	آثــار	ارســالی	اســت	و	لــذا	از	انتخــاب	آثــار	
ــدون	 ــاده،	ب ــاری	کــه	از	الگوهــای	آم ــا	آث ــی	شــده	و	ی کپ
هیچگونــه	خالقیــت	و	نــوآوری	تهیــه	شــده	انــد،	اجتنــاب	
خواهــد	شــد.		آثــار	منتخــب	در	نهایــت	در	زمان	جشــنواره	
ــرار	 ــورد	بررســی	ق ــر	بخــش	م ــات	داوران	ه توســط	هی
می گیــرد.	در	ایــن	قســمت	اســاتید	و	صاحبنظــران	هیــات	
داوران	از	میــان	آثــار	منتخــب،	کارهایــی	را	کــه	عــالوه	بــر	
شــاخصه	هــای	هنــری	و	خالقیــت	حــاوی	پیامهــای	واالی	
اخالقــی،	دینــی	و	انســانی	باشــند	انتخــاب	نمــوده	و	در	هر	
قســمت	دو	اثــر	تحت	عنــوان	برگزیــده	و	شایســته	تقدیر	
انتخــاب	مــی	گــردد	کــه	جوایــز	آنهــا	در	روز	اختتامیــه	طی	

مراســمی	تقدیــم	خواهــد	شــد.

اهداف جشنواره

رویکرد جشنواره

سیاست ها و چگونگی
 داوری آثار
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بخش های
جشنواره



1تصاویر	ایستای	دیجیتال		
الف(	دستکاری	دیجیتال	در	عکس

ب(	گرافیک	دیجیتال	)پوستر(
ج(	طرح	های	تصویری	فراکتال

د(	نقاشی	دیجیتال	)2بعدی	و	3	بعدی(
	)	هر	4	بخش	به	صورت	رقابتی	برگزار	میشود.(

2تصاویر	متحرک	دیجیتال	
الف(	موشن	گرافیک

ب(	انیمیشن
ج(	فیلم	های	کوتاه	واجد	جلوه	های	ویژه	دیجیتال
)هر	3	بخش	به	صورت	رقابتی	برگزار	می	شود.(

3	طراحی	تعاملی	دیجیتال
الف(	بازی	دیجیتال	

ب(	طراحی	وب
ج(		واقعیت	مجازی
د(	واقعیت	افزوده	

)»الف	و	ب«	به	صورت	رقابتی	و	»ج	و	د«	به	صورت	
غیر	رقابتی	برگزار	می	شود.(

4هنر	هوش	مصنوعی
)این	بخش	به	صورت	غیر	رقابتی	برگزار	می	شود.(

5هنرهای			دیجیتال	بینارشته	ای
الف(	ویدئوآرت	

ب(	هنر	چیدمان	دیجیتال
ج(	هنرهای	نمایشی	دیجیتال

د(	موسیقی	دیجیتال
ه(	روایتگری	دیجیتال

)الف	و	ج	به	صورت	رقابتی	و	سایر	به	صورت	غیررقابتی	
برگزار	می	شود.(

جشنواره در سه بخش رقابتی،
غیر رقابتی  و   ویژه برگزار می شود

کلیه	عالقمندان	به	هنر	و	به	طور	خاص	اعضای	
هیات	علمی،		دانشجویان،		فارغ	التحصیالن	
دانشگاه ها	مخاطبان	این	جشنواره	هستند.
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جشــنواره	تحــت	سرپرســتی	یــک	دبیر	کــه	تحــت	نظارت	
شــورای	سیاســت	گــذاری	جشــنواره	فعالیــت	مــی	کنــد	از	
ــف	 ــای	مختل ــروه	ه ــی	کارگ ــت	اجرای ــک	معاون ــق	ی طری
ــا	 ــروه	ه ــن	کارگ ــد.	ای ــی	نمای جشــنواره	را	سرپرســتی	م
ــای	 ــوزه	ه ــالن	ح ــارغ	اتحصی ــجویان	و	ف ــه	از	دانش ک
مربوطه	تشــکیل	یافتــه	اند	وظیفــه	ســازماندهی	فعالیتهای	
جشــنواره	در	عرصــه	هــای	مختلــف	اجرایــی،	رســانه	ای	و	

روابــط	عمومــی	را	عهــده	دار	خواهــد	بــود.	

									تکنیک	و	شیوه	ارائه	اثر	در	تمامی	بخش	ها	آزاد	است.
									متقاضیــان	شــرکت	در	جشــنواره،	می	بایســت	پیــش	از	
اقــدام	بــه	ثبــت	نــام،	نســبت	بــه	مطالعه	دقیــق	مقــررات	و	

آگاهــی	از	آن	مبــادرت	نمایند.	
								متقاضیــان	شــرکت	در	تمامــی	بخش	هــای	جشــنواره،	
ملــزم	بــه	تکمیل	فــرم	ثبــت	نــام	ضمیمه	شــده	فراخــوان،	
کــه	در	آدرسwww.digitalartfest.ir قــرار	دارد،	می	باشــند.
									ارســال	آثــار	و	ثبــت	نــام	در	جشــنواره،	صرفــا	
از	طریــق	وبســایت	رســمی	جشــنواره	بــه	نشــانی																																																								

اســت. پذیــر	 امــکان		  www.digitalartfest.ir

									دبیرخانــه		از	پذیــرش	آثــار	بــر	روی	دیســک	یــا	بــه	هر	
صورتــی	غیــر	از	بارگــذاری	اینترنتی	معذور	اســت.

									ارســال	فایــل	آثــار،	بایــد	بــه	صــورت	یک	فایل	zip	باشــد.	
در	صورتــی	کــه	حجــم	فایــل	ارســالی	بیــش	از	50	مگابایــت	

اســت،	می	بایســت	در	فضــای	اینترنتــی	آپلــود	شــده	و	لینــک	
دریافــت	اثر	ارســال	شــود.	

							در	بخــش	تصاویــر	ایســتای	دیجیتــال،	ارســال	فایــل	
اصلــی	آثــار	ســه	بعــدی	بــا	فرمــت	خروجــی	fbx	الزامــی	

می	باشــد.
							در	بخش	انیمیشــن	و	موشــن	گرافیک	فرمت	آثار	ارســالی	
می	بایســت	در	اســتاندارد	mpge	)ترجیحا	با	فرمــت	H264	و	

با	رزولوشــن	1080*1920(	قابل	پذیرش	هســتند.
ــراه	پوســتر	 ــه	هم ــر،	ب ــم	از	اث ــل	5	فری 							ارســال	حداق
و	شــرح	کوتاهــی	در	رابطــه	بــا	اثــر	الزامیســت.	محدودیت	
ــن	 ــدارد.	در	ای ــود	ن ــن	بخــش	وج ــار	ای ــرای	آث ــی	ب زمان
ــاه	مــورد	بررســی	قــرار	خواهنــد	 ــار	کوت بخــش،	تنهــا	آث

گرفــت.
									در	بخــش	پوســتر،	متقاضیــان	می	بایســت	فایــل	خــود	

را	طبــق	شــرایط	ذیــل	ارســال	نمایند:	
		RGB	رنگي	مود	/	2000*1414	pixel	اندازه

Dpi	300	رزولوشن	
							در	بخــش	هنــر	چیدمــان	و	هنرهــای	نمایشــی	
ــرا	و	 ــو	اج ــت	ویدئ ــی	بایس ــال(،	م ــانه	ای	)دیجیت چندرس

ــود. ــال	ش ــر	ارس ــش	اث نمای
ــی،	واقعیــت	مجــازی	و	 									در	بخــش	بازی	هــای	ویدیوی
واقعیــت	افــزوده،	ارســال	دمــوی	بــازی	در	قالب	یــک	ویدئو	
بــه	همــراه	فایــل	اجرایــی	اثــر	ضــروری	اســت.	همچنیــن	
ارســال	فایــل	راهنمــای	نصــب	و	اجــرای	بــازی	بــه	همــراه	

اثــر،	الزامــی	اســت.	
										فایل	هــای	تصویــری،	بایــد	بــا	فرمــت	jpg	،	فایل	هــای	
ــا	 ــی	ب ــای	صوت ــت	mpge4		و	فایل	ه ــا	فرم ــی	ب ویدئوی

فرمــت	mp3		ارســال	شــوند.

بخش	رقابتی:		آزاد
بخش	ویژه:	کنترل	و	کاهش	آسیب	های	اجتماعی

ارکان جشنواره
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شرکت در جشنوارهمقررات 
ــر	 ــال	زی ــای	دیجیت ــی	هنره ــنواره	مل ــومین	جش 									س
نظــر	وزارت	علــوم،	تحقیقــات	و	فنــاوری	توســط	دانشــکده	
هنــر	دانشــگاه	دامغــان	از	تاریــخ	26	تــا	31	تیرمــاه	برگــزار	

می	شــود.	
									اســاتید،	دانشــجویان	و	فــارغ	التحصیــالن	دانشــگاه	
هــا	کــه	کمتــر	از	5	ســال	از	فــارغ	التحصیلــی	آنهــا	گذشــته	
اســت		و	شــرکت	هاي	دانــش	بنیــان	مــی	تواننــد	آثــار	خود	

را	بــه	جشــنواره	ارســال	نماینــد.
								هــر	متقاضــی	می	توانــد	در	هــر	بخــش	)آزاد	-	ویــژه(	

ــرکت	نماید. ش
								هــر	متقاضــی	در	هــر	بخــش	حداکثــر	3	اثــر	میتوانــد	

ارســال	کنــد.
								بــرای	دبیرخانــه	جشــنواره	حق	اســتفاده	معنــوی	از	آثار	
ارســالی،	در	عیــن	رعایــت	مســائل	حقوقــی	جهــت	چــاپ	
کاتالــوگ	و	هرگونــه	اکــران	و	نمایــش	بــا	ذکــر	نــام	پدیــد	

آورنــده	اثــر	بــرای	برگزارکننــده	محفــوظ	اســت.
								دبیرخانــه،	تنهــا	یــک	نســخه	از	هــر	اثــر	ارســالی	را	
می	پذیــرد.	الزم	بــه	ذکــر	اســت	جشــنواره،	مســئولیتی	در	

قبــال	نســخه	هــای	متعــدد	از	یــک	اثــر	واحــد	نــدارد.
										ثبــت	نــام	و	شــرکت	در	جشــنواره،	بــه	معنــای	پذیرش	

قوانین	جشــنواره	و	رای	هیئت	داوران	اســت.	
							هرگونــه	مســئولیت	ناشــی	از	اثــر	و	پاســخگویی	بــه	
پیامدهــای	حقوقــی	ناشــی	از	آن،	بــا	)فرد/گــروه(	صاحــب	

اثــر	خواهــد	بــود.

									اثــر	ارســالی	نبایــد	در	جشــنواره	های	پیشــین	هنرهای	
دیجیتال	شــرکت	کرده	باشــد.	

								اثــر	ارســالی	می	بایســت	توســط	اســاتید	دانشــگاه،	
دانشــجویان	و	یــا	دانش	آموختــه	گان	دانشــگاه،	کــه	در	پنــج	
ســال	اخیــر	فــارغ	التحصیل	شــده	انــد،	تولید	شــده	باشــد.
ــد	شــده	توســط	اســتودیوها،	شــرکت	ها	و	 ــار	تولی 								آث
ارگان	هــای	دولتــی	وخصوصی	بــا	اهداف	تجــاری	نمی	توانند	
در	جشــنواره	شــرکت	کننــد	)بــه	جــز	شــرکت	های	نوپــا	در	
حــوزه	هنرهــای	دیجیتــال	و	شــرکت	های	مســتقر	در	مراکز	

ــاوری(. ــم	و	فن رشــد	و	پارک	هــای	عل
									آثــاری	کــه	فاقــد	اطالعــات	شــخصی	و	فــرم	ثبــت	نام	

در	جشــنواره	باشــد،	مــورد	ارزیابــی	قــرار	نمی	گیرد.
								پــس	از	راهیابــی	آثــار	بــه	جشــنواره،	امکان	خــروج	آثار	

توســط	متقاضیــان	و	صاحبــان	اثر	وجود	نــدارد.	
								بــه	تمامــی	راه	یافتــگان،	گواهــی	شــرکت	در	جشــنواره	

ــود.	 ــا	می	ش اعط
								تفســیر	و	اخــذ	تصمیــم	نهایــی	درباره	مــوارد	پیش	بینی	

نشــده	بــه	عهده	دبیر	جشــنواره	اســت.

ــزه	 ــی	جشــنواره	دو	جای ــدام	از	بخشــهای	رقابت ــر	ک در	ه
بــرای	اثــر	برگزیــده	هیــات	داوران	و	اثــر	شایســته	تقدیــر																

در	نظــر	گرفتــه	شــده	اســت.

جوایز
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گاه شمار
مهلت	ارسال	1	تیرماه	1400

جشنواره	از	شنبه		26	تیر	ماه	با	مراسم	افتتاحیه	و	گشایش	نمایشگاه	مجازی	آثار،	فعالیت	خود		را
	آغاز	کرده	و	پس	از	نمایش	کلیه	آثار،	برگزاری	نشست ها	و	کارگاه های	تخصصی،

	در	پنج	شنبه	31	تیرماه	با		اعالم	آثار	برگزیده	در	مراسم	اختتامیه
	به	کار	خود	پایان	خواهد	داد.	




