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مقدمه
ناگفته پیداست که در جهان امروز ارتباطات از تنوع فراوانی برخوردار است که هر یک میتواند سهم مهمی در تحقق اهداف فرهنگی جامعه و
دانشگاه هم داشته باشد.البته این نوع تنوع هیچگاه نتوانسته جایگاه خطابه و قدرت کالم را به عنوان فن تحلیل و استدالل متزلزل نماید  ،به همین
جهت است که در طول تاریخ یکی از بهترین شیوه های ارتباطی و طرح مسئله "بیان" بوده است.
بی شک مهمترین و واالترین عنصری که در هویت و مبنای پیشرفت هر جامعه دخالت اساسی دارد فرهنگ آن جامعه است و با انحراف فرهنگ،
هر چند جامعه در ابعاد اقتصادی ،سیاسی ،صنعتی و نظامی به صورت مقطعی و کاریکاتوری قدرتمند و قوی باشد ولی آن پیشرفت مانا و متوازن
نبوده و میان تهی است .کانون هنرمندان صدا با همراهی معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان و گروه هنری کافه شعر و ترانه در راستای
تحقق آرمان های نظام کارآمد جمهوری اسالمی ایران و با عنایت بر لزوم گسترش و ترویج فرهنگ اسالمی  -ایرانی و همچنین ترویج فرهنگ
سالمت با بهره مندی از ابزار هنر و به منظور شناسایی و رشد استعدادهای فرهنگی و هنری دانشجویان ،کارکنان ،اساتید و جامعه کشور ،اقدام به
برگزاری اولین جشنواره صدای برتر سال نموده است.

اهداف جشنواره


تقویت فضای پر نشاط و انگیزهِ فرهنگی و هنری در دانشجویان ،کارکنان ،اعضای هیئت علمی و تمام جامعه هنری کشور



توسعه و تقویت مشارکت در فعالیتهای فرهنگی و هنری خصوصاً در کانو نهای فرهنگی هنری به منظور تربیت چند بعدی افراد



ایجاد بستری برای بروز و ظهور استعدادهای هنری و اجتماعی



شناسایی ،معرفی ،استفاده و تجلیل از نخبگان خالق و توانمند در زمینه دکلمه ،گویندگی ،دوبله ،گویندگی خبرو سخنوری



استعداد یابی و پرورش در فنون سخنوری
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ارکان اجرایی:


شورای سیاست گذاری جشنواره :معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه دامغان



دبیر جشنواره  :مریم حسین پور



کمیته راهبردی جشنواره

دبیران اجرایی جشنواره :حسن خیری  ،مجتبی جوادنیا
روابط عمومی جشنواره :راضیه فالحی
کارشناسان دبیر خانه  :الناز مسعودی  ،امیر مسعودی


مربیان :

الهام ابراهیمی
صابر ارکیا
مریم حسین پور
شیما سید هندی

بخش ها
بخش رقابتی شامل


مرحله اول  :دکلمه



مرحله دوم  :گویندگی تیزر تبلیغاتی



مرحله سوم  :دوبله انیمیشن



مرحله چهارم  :گویندگی خبر



مرحله پنجم  :روایت داستان
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شرایط عمومی


محدودیتی برای شرکت متقاضیان در رشته های مختلف جشنواره وجود ندارد.



شماره تلفن همراه وارد شده در فرم توسط متقاضی ،پل ارتباطی آتی دبیرخانه با شرکت کنندگان است.



تکمیل و ارائه ی فرم شرکت در جشنواره به منزله ی پذیرش کلیه شرایط و قوانین جشنواره است.



مطابق آئین نامه جشنواره ،در هر زمان عدم صحت مدارک ارائه شده از جانب متقاضی برای دبیرخانه محرز شود ،اثر مربوطه
حذف شده و مسئولیت کلیه ی عواقب آن برعهده ی متقاضی خواهد بود و دبیرخانه جشنواره می تواند با متخلفین برخوردهای
الزم قانونی را داشته باشد.



تفسیر و رفع ابهام از مقررات و اخذ تصمیم نهایی درباره موضوعات پیشبینی نشده به عهده دبیر جشنواره است.



در تمامی رشته های جشنواره ،آثار راه یافته به مرحله پایانی ،با توجه به درخواست فرد ،گواهی شرکت صادر خواهدشد.



چنانچه مواردی در این فراخوان درج نشده باشد ،در صورت درخواست دانشجویان و یا کارشناسان  ،توسط دبیرخانه ،تبیین
صورت میگیرد و پس از تصمیم نهایی در دبیرخانه جشنواره ،اعالم و اجرا خواهد شد.



دبیرخانه می تواند از آثار راه یافته با ذکر نام خالق اثر در انتشار آثار ،به هر آن گونه که صالح میداند ،استفاده کند.



دبیرخانه جشنواره با توجه به نظر شورای سیاستگذاری جشنواره و هیئت داوری می تواند در صورت کیفیت نداشتن آثار ارسالی
در بخشهای مختلف جشنواره ،جوایز اعالم شده را به تناسب تغییر دهد.



امتیاز تمام مراحل همراه با چالش های دشوار ،داوری تخصصی گویندگان شناخته شده و رای مردم و امتیاز مربیان به دست
خواهد آمد که توضیحات مرحله به مرحله توسط دبیرخانه اعالم خواهد شد.
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مراحل برگزاری
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جوایز برگزیدگان
نفر اول


تندیس صدای برتر سال 99

 لوح تقدیر
 تولید حرفه ای یک آلبوم دکلمه با  8قطعه
 همکاری در پادکست ها و رادیو کافه شعر و ترانه
 ضیافت شام با همراهی تیم کافه شعر و ترانه جشنواره در برج میالد
 ثبت نام در کالس های حرفه ای گویندگی و تولید پادکست زیر نطر اساتید برجسته
 بلیط حضور در کنسرت خواننده مورد عالقه نفر اول
نفر دوم
 لوح تقدیر
 تولید پنج پادکست به صورت حرفه ای
 همکاری در پادکست ها و رادیوی کافه شعر و ترانه
نفر سوم
 لوح تقدیر
 تولید سه پادکست به صورت حرفه ای
 همکاری در پادکست ها و رادیوی کافه شعر و ترانه
نفر چهارم
 لوح تقدیر
 تولید یک پادکست به صورت حرفه ای
 همکاری در پادکست ها و رادیوی کافه شعر و ترانه
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روز شمار
آغاز رسمی جشنواره  17خرداد ماه 139
مرحله نخست 17 :خرداد ماه لغایت  23تیر99
مرحله دوم  4 :مرداد ماه لغایت  21مرداد99
مرحله سوم  1 :شهریور ماه لغایت  20شهریور 99
مرحله چهارم  5 :مهر ماه لغایت  12مهر99
مرحله پایانی  30 :مهر ماه 99
برگزاری اختتامیه آبان ماه1399

نحوه ثبت درخواست جهت شرکت در جشنواره
تمامی شرکت کنندگان می بایست برای شرکت درجشنواره و ارسال آثارشان  ،ازطریق تلگرام باآیدی @cafesherotaraneh
باجشنواره درتماس باشند .وموضوعات و متنهای موردنظرجشنواره برای آنها ارسال میگردد .بعد ازضبط آثار بر اساس مواد دریافت شده
 ،باید آنها را از طریق تلگرام به همین آیدی یا از طریق روش های اعالمی بعدی توسط دبیر خانه ارسال کنند.
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