موسســـه آوای هنـــر ســـامت از ســـوی وزارت بهداشـــت ،درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا
هـــدف بسترســـازی تولیـــد فناوریهـــای دیجیتـــال و بـــا شـــعار (رســـانههای دیجیتـــال ،نبـــض
اجتماعـــی شـــدن ســـامت) ،جشـــنواره ملـــی رســـانههای دیجیتـــال ســـامت را برگـــزار مینمایـــد.
فناوریه ــای نوي ــن ارتباط ــات و اطالع ــات ب ــا دگرگ ــون س ــاختن ابزاره ــا و ش ــيوههای تولي ــد و انتش ــار
اطالعــات و همچنيــن فراهــم آوردن بســتر تبــادل و نشــر آســان و گســترده اطالعــات ،موجــب تحــوالت
بنياديـــن در رســـانهها و ابزارهـــای اطـــاع رســـانی و آمـــوزش جامعـــه گرديـــده اســـت .ابزارهـــای
حاص ــل از اي ــن فن ــاوری نوي ــن ،از س ــويی ش ــيوههای پدي ــد آوردن و نش ــر بس ــياری از محص ــوالت را
دگرگـــون ســـاخته و از ســـوی ديگـــر رســـانهها و اشـــکال تـــازهای از آثـــار را پديـــد آورده اســـت کـــه
تـــا ســـالهای پايانـــی قـــرن گذشـــته ميـــادی ،ســـرعت و وســـعت دامنـــه انتشـــار ،جذابيـــت ،تنـــوع
و حجـــم محتـــوای قابـــل انتشـــار توســـط آنهـــا در تخيـــل اصحـــاب خـــرد نيـــز نمیگنجيـــده اســـت.
رشـــد ســـريع فناوریهـــا و رســـانههای دیجیتـــال در دنيـــا و تاثیـــر بســـیار شـــگرف ایـــن
فنـــاوری در زندگـــی امـــروزی ،ابـــزار بســـیارمهمی بـــرای فرهنگســـازی و ارتقـــای ســـواد ســـامت
و بـــه تبـــع آن ارتقـــای ســـامت ،ایجـــاد کـــرده اســـت .در حـــال حاضـــر و در قـــرن  21رســـانههای
دیجیتـــال تاثیرگذارتریـــن رســـانه جمعـــی در دنیـــا بـــوده و روز بـــه روز اســـتقبال از ایـــن
نـــوع رســـانه بیـــش از پیـــش ســـرعت میگیـــرد ،ســـرعتی کـــه زمـــان و مـــکان نمیشناســـد.
بــی شــک تحقــق اهــداف عالــی نظــام ســامت ،در ســال حمایــت از کاالی ایرانــی ،تنهــا بــا جریانســازی
فرهنگـــی امکانپذیـــر اســـت و مهمتریـــن عامـــل جهـــت جریانســـازی ،اســـتفاده از ظرفیـــت انبـــوه
رســـانهها و بویـــژه رســـانههای دیجیتـــال اســـت .جشـــنواره رســـانههای دیجیتـــال ســـامت بـــا
راهب ــرد کالن اجتماع ــی ش ــدن س ــامت و ب ــا ه ــدف فرهنگس ــازی س ــامت در جامع ــه ب ــا اس ــتفاده
از ظرفیته ــای فض ــای مج ــازی ،بسترس ــازی ب ــرای تولیدآث ــار نوی ــن فن ــاوری ه ــای دیجیت ــال و توس ــعه
ظرفیته ــای کس ــب وکاره ــای نوپ ــای س ــامت مبتن ــی ب ــر فن ــاوری اطالع ــات ش ــکل گرفت ــه اس ــت.

اهـــداف جــــشنــــواره:
استفـــاده از ظـــرفیت بـــاالی رســـانـــههــای دیـــجیتـــال در ارتـــقای ســـواد ســـالمت جــامعــه
جــریانســـازی و بستـــرســـازی بـــرای تـــولیــد و تـــوسعـــه مــحتـــوای دیجیـتـــال ســـالمـــت
شنـاسایی تـولیدکنندگان آثار دیجیتال سـالمت و تشکیل بانک اطالعاتی جهت ارایه خدمات بهینـه
کـــمک بــــه توسعـــه کســب و کــــارهــای نـوپــــا (استــــارت آپهـــای دیــجیتـــال ســـالمـــت)
ی به تولیـــدات سالمت در هر زمان و هـــر مکان
کــاهش هـــزینه و تسهیـــل دستـــرسی عمـــوم 
حمایت از افراد ،مراکز ،مؤسسات ،تشکلها و شرکتهای فعال در حوزه تولید آثار و محصوالت سالمت
ایجاد بستر رقابت میان تولیدکنندگان رسانههای دیجیتال سالمت در جهت رشد ،شکوفایی و
همچنین رونق بخشی به بازار داخلی و صــادرات د ر این صنعت

بخـــشهـــایجشنـــواره:
بازیهای رایانهای (بازیهای حرکتی ،بازیهای آنالین ،بازیهای کنسولی و یا پی سی ،بازیهای فلش)
تلفــن همــراه (بـــازیهــــــای تلفــن همــراه ،نــرم افزارهــای تلفــن همــراه ،پیامــک ،ســرویسهای
تلفـــــن همــــراه و اپـــراتورهای همراه)
نرمافزارهای رایانهای(نرم افزارهای بیمارستانی ،نرمافزارهای چندرسانهای ،نرمافزارهای کاربردی)
وب سایت و وبالگ اطالع رسانی و آموزشی
سرویسهـــــا و خدمــات الکترونیــــــک ســامت (خدمــات الکترونیــک ســامت ،سامــــــانههای
فیلــم و موسیقـــــی آنالیــن ،سرویسهــــــای الکترونیـــــک آموزشــی ،تلویزیونهــای تعاملــــــی و)...
شــبکههای اجتماعــی( پیامرســانها ،کانالهــای ســامت شــبکههای اجتماعــی ،گروههــای ســامت
شبــــکههـــای اجتماعی ،صفحـــات شخصـــی سالمت محـــور در شبکههــــای اجتماعی)
ســامانـــههـــای هوشمنـــد سالمت (اینترنـــت اشیــــا و سـالمت ،واقعیـت افزوده سالمت و)...
هنـــرهــــای دیـــجیتــــال (نماهنــــگ ،عکـــس ،دابـــسمـــش ،پـــویانمـــایی و)...

بخـــش جنـــبــی:
شتــــابدهنــــده برتــر سالمت
استارت آپ برتر سالمت
شـــرکت برتر در حوزه تولیـــد رسانههای دیـــجیتال
مقاالت و پژوهشهای مرتبط با رسانههای دیجیتال
دانشگاهها ،سازمانهای مردم نهاد و دستگاههای برتر در حوزه تولید رسانههای دیجیتال سالمت
بخش بین الملل (آثار دیجیتال ایرانی که توانسته است در کشورهای دیگر فروش داشته باشد)

موضوعات جشنواره:
تمامـــی آثـــار و خدمـــات مرتبـــط بـــا تامیـــن ،حفـــظ و ارتقـــای ســـامت جســـمی ،روانـــی ،اجتماعـــی و
معنـــوی میتواننـــد در ایـــن جشـــنواره شـــرکت کننـــد.

گاهشمار جشنواره:
ثبت نام و ارسال آثار :از  10اردیبهشت لغایت  15مرداد ماه
غـربـــالـگــری آثـــار 15 :مـــرداد ماه لغـــایت  30مـــرداد ماه
داوری ســـاختاری و محتوایی 1 :شهــریور لغــایت  15شهریور
اختتامیه جشنواره به همراه نمایشگاه آثار 16 :مهرماه 1397

روند داوری جشنواره:
روند داوری جشنواره رسانه هاي ديجيتال سالمت به شرح زیر است:
الــف -دســته بنــدی و غربالگــری آثــار رســیده :نخســتین گام در فرآینــد داوری ،تطبیق آثار ارســال
شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره بــا شــاخصهای اصلــی و شــرایط عمومــی هــر بخــش میباشــد کــه بــا
غربالگــری ،آثــاری کـــــه فاقــد شــرایط مورد نیـــــاز باشــند از روند داوری کنـــــار گذاشــته میشونـــــد.
ب -داوری محتوایــی :در ایــن مرحــــله ،کلیــه آثــار رســیده بــه دبیرخانــه جشــنواره ،توســط
متـــــخصصان حـــــوزه بهداشـــــت و ســامت مـــــورد داوری محتــــــوایی قــرار خواهنــد گرفــت.
ج -داوری ســاختاری و فنــی :آثــاری کــه مــورد تایید بخــش داوری محتوایی قرار گرفته اســت ،در مرحله
دوم ازلحــاظ فنــی و ســاختاری ،توســط متخصصــان حــوزه مربوطــه مــورد بررســی قــرار خواهنــد گرفــت .بــه
عبارت دیـــــگر داوری تخصصـــــی و فنی با هدف تعیین نـــــامزدها در هر بخش انجـــــام خواهــــد شد.

شرایط شرکت در جشنواره:
آثار متقاضی شرکت در جشنواره میبایست در سایت ساماندهی به نشانی  www.samandehi.irثبت
شدهومجوزهایخودراازمرکزتوسعهرسانههایدیجیتالوزارتفرهنگوارشاداسالمیدریافتکردهباشند.
اثــر و اجــزاء بــه کار رفتــه مغایــر قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور ،فرهنــگ و ارزشهــای دینــی و
ملــی و امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران نباشــد.
حق ــوق م ــادی و معن ــوی پدیدآورن ــدگان آث ــار ،طب ــق قوانی ــن و مق ــررات ج ــاری جمه ــوری اس ــامی
ای ــران رعای ــت ش ــده باش ــد.

هـــر متقاضی مــــیتوانـــد حداکثــــر  5اثر خـــود را در هــــر بخش جـــشنــــواره شــــرکت دهـــد.
ثبــت کننــده اثــر ،بعنــوان مالــک اثــر شــناخته مــی شــود و در هــر مرحلــه ای از جشــنواره کــه خــاف
ایــن موضــوع اثبــات شــود ،اثــر از جشــنواره حــذف خواهــد شــد.
آث ــار مجموعــهای و مش ــابه مث ــل س ــل ،دیاب ــت و  ...ک ــه از قال ــب یکس ــان اس ــتفاده میکنن ــد و
تنه ــا در محت ــوا متفاوتن ــد ،ی ــک اث ــر ب ــه حس ــاب میآین ــد .ل ــذا از متقاضی ــان خواهش ــمندیم ت ــا در
ایــن مــوارد یـــــک اثــر را بــــ ـهعنوان منتخــب شــرکت دهنــد.
هــر شــرکت کننــده بایــد  3نســخه از هــر اثــر را بــا تمــام تجهیــزات جانبــی و نیازهــای آن -ماننــد
تجهیـــزات مکمـــل ســـختافزاری ،قفلهـــای ســـختافزاری و نرمافـــزاری ،کدهـــای فعالســـازی و
س ــریالهای الزم ،کتابه ــای جانب ــی و ق ــاب – را ب ــه هم ــراه ک ــد رهگی ــری ت ــا پای ــان مهل ــت ثب ــت
ن ــام ب ــرای دبیرخان ــه جش ــنواره ب ــا پس ــت پیش ــتاز ارس ــال نمای ــد .دبیرخان ــه مس ــوولیتی در قب ــال
آث ــاری ک ــه ام ــکان نص ــب و داوری ندارن ــد را نخواه ــد داش ــت.
کلیــه آثاری که از سال  1394بـــه بعــد ساختــه شدهاند مـیتوانند در جشنـواره شرکت نماینـد.

جوایز برگزیدگان:
بازیهــای رایـــانهای:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه صد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخار به همراه هفتاد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه چهل میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.
تلفـــن هـمـــراه:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفـــر دوم :دیپلم افتخار به همراه سی میلیون ریال جـــایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه بیست میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.
نرمافزارهای رایانهای:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه ســی میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.
وب سایت و وبالگ اطالع رسانی ،آموزشی:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفـــر دوم :دیپلـــم افتخار به همراه سی میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه بیست میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.

سرویس ها و خدمات الکترونیک سالمت:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همــراه سی میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.
شبـــکههای اجتمــــاعی:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخار بـــه همراه سی میلیـــون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه بیست میلیون ریال جایزه نقدی
سامانههای هوشمند سالمت:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه هشتاد میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه سی میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه اعطا نماید.
هنرهای دیجیتال:
نفر اول :تندیس جشنواره ،دیپلم افتخار به همراه پنجاه میلیون ریال جایزه نقدی
نفر دوم :دیپلم افتخـــار به همـــراه سی میلیون ریال جایزه نقدی
نفر سوم :دیپلم افتخار به همراه بیست میلیون ریال جایزه نقدی
هیات داوران با تایید نهایی دبیر جشنواره می تواند به یک یا دو اثر ویژه در این بخش جایزه ا عطا نماید.
بخـــش جنبــی:
دانشگاهها ،سازمانهای مــردم نهاد و دستگاههای برتر در حوزه تولید رسانههای دیجیتال سالمت
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
شتـــابدهنـده بـرتـر ســـالمت :تنــدیس جشنـــواره و دیپــــلم افتخـــار
شرکت در حوزه تولید رسانههای دیجیتال :تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
استــــارتآپ بـــرتـــر ســـالمت :تنـــدیس جشنــــواره و دیپـــلم افتخـــار
مقاالت و پژوهشهای مرتبط با رسانهها و خدمات الکترونیک سالمت :تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
بخـــش بینالملل :تنـــدیس جشنـــواره و دیپـــلم افتـــخار
آدرس دبیرخانه جشنواره:
شهــرک غـــرب ،خیـــابـان ایـــوانک شـــرق ،خیــــابان فــــالمک شمـــالی ،کــــوچه چهـــارم ،پــــالک 28
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کلیه موسسات ،شرکتها ،سازمانهای دولتـــی ،خصوصـی و مردم نهاد و اشخاص
حقیقـــی جهت ثبت نام مــی تواننــد به سایت w w w . h d m f . i r
مراجعــه و نسبت به ثبـــت نــام در جشنـــواره و ارسال آثـــار خـــود به دبیــرخــانه
تـــا پایان مهلـــت ثبت نام اقـــدام نماینــد.

