


پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:



پس از برگزاری دو دوره جشنواره انیمیشن دانشجویی بانگ بیداری بهار

سوره دانشگاه  انیمیشن  گروه  همکاری  با  سوره  دانشگاه  انیمیشن  کانون 
برگزار میکند:

فراخوان نخستین جشنوارۀ ملی انیمیشِن بانِگ پویایی
( ۲۶ الی ۳۰ آبان ۱۳۹۷ )

دانشگاه سوره در بیست و پنجمین سال تاسیس خود و ورود به جرگه
دانشجویان بیشتر  چه  هر  پیوستگی  برای  سوم؛  نسل  دانشگاه های 
میان پلی  ایجاد  رویکرد  با  و  حرفه ای،  دنیای  با  انیمیشن  رشتۀ 
اقدام به برگزاری این رشته،  انیمیشن و فضای کار  دانشآموختگان 
جشنواره و مسابقاتی در زمینۀ پویانمایی در سطح دانشجویی می نماید.
بدینوسیله از تمامی عالقه مندان دعوت به عمل می آید جهت شرکت
در بخش های شش گانۀ این جشنواره آثار خود را تا تاریخ ۱ آبان ماه

۱۳۹۷ به دبیرخانۀ جشنواره ارسال نمایند.

بخش های مختلف رقابتی جشنواره عبارتند از:

الف) فیلمهای انیمیشن دانشجویی
دانشجویان می توانند فیلم های کوتاه انیمیشن خود را که در طول
دوران تحصیل و یا به عنوان پایان نامه عملی خود تولید کرده اند، در

این بخش شرکت دهند.

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر سه اثر برای این بخش ارسال نماید.

و حجم  با  و   H.264 کدک  با   ،  MP4 یا   MOV پسوند  با  باید  آثار   • 
کیفیت مناسب ارسال شوند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های •
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا  و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس شرکت کننده به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Animation_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

امیر سحرخیز، فرخ یکدانه، امیرحسن ندایی

جوایز این بخش:

پیوسته جامع  دوره  یک   + نقد  وجه  ریال  میلیون   ۳۰ اول  نفر   •
کالسهای آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال

• نفر دوم ۲۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

• نفر سوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالسهای
آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ب) پایان نامۀ نظری دانشجویی
پایان نامه های نظری خود با دانشگاه ها می توانند   دانشجویان تمامی 

موضوعات مرتبط با انیمیشن را، در این بخش شرکت دهند.
• آثار باید با پسوند PDF ارسال شوند.

 • ارسال آثار به صورت مستقیم به ایمیل یا تلگرام دبیرخانه جشنواره
امکان پذیر خواهد بود.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
و دانشجو)  نام  (نام بخش_  به صورت  باید  ارسالی  فایل  نامگذاری   • 

مانند نمونه زیر باشد:
Nazari_parastooCardgar.pdf

هیات داوران این بخش:

دکتر ناصر گل محمدی
دکتر فاطمه حسینی شکیب

دکتر محمد معین الدینی

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

(Motion Graphics) ج) موشن گرافیکس
 بخش اول: طراحی و ساخت موشن لوگو یا آرم استیشن دانشگاه سوره

به مناسبت ۲۵ سالگی دانشگاه.
بخش دوم: موشن گرافیکس با موضوع آزاد.

• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در هر بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
امکان دبیرخانه جشنواره  تلگرام  نشانی  به  به صورت مستقیم  یا   و 

پذیر خواهد بود.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نامگذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش _ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

MotionGraphics_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

جمال رحمتی، سعید زارع، عمار عیسی پور

جوایز بخش اول:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

جوایز بخش دوم:
 • نفر اول ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره جامع پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۸۰ میلیون ریال
 • نفر دوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۴۰ میلیون ریال
 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های

آموزشی "مدرسه هنری ایده" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

د) طراحی کانسپت
طراحی مفهومی با موضوع داستان های عامیانه و افسانه های ایرانی

• هر شرکت کننده میتواند حداکثر پنج اثر به این بخش ارسال نماید.
 • آثار باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب (حداکثر

۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
 • ارسال آثار به صورت فایل به ایمیل و تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان

پذیر است.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

 • نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت )نام بخش_ نام دانشجو_شماره
اثر( و مانند نمونه زیر باشد:

Concept_ParastooCardgar_1.jpg

هیات داوران این بخش:

رضا بهمنی، علیرضا کاویان راد، علی رادمند

جوایز این بخش:

 • نفر اول ۱۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۴۰ میلیون ریال

 • نفر دوم ۱۰ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۲۰ میلیون ریال

 • نفر سوم ۵ میلیون ریال وجه نقد + یک دوره پیوسته کالس های
آموزشی "زیما، مدرسه طرح و تصویر" به ارزش ۱۰ میلیون ریال

ه) متحرکسازی
 ۱۰ تا ۲۰ ثانیه انیمیت شخصیت خروس، به صورت تبدیل شدن یک
 نقطه در وسط کادر سفید به خروس، و سپس حرکت خروس و در

نهایت بازگشت خروس به صورت یک نقطه در وسط کادر.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.
 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم

مناسب ارسال گردند.
Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.

• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.
• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:

(نام بخش_ نام دانشجو_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:
Animate_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:
سعادت رحیم زاده، علی احمدی، بابک نکویی

جایزۀ ویژۀ این بخش:
عهد منظور  به  نوجوانان  و  کودکان  فکری  پرورش  کانون  به   معرفی 

قرارداد کاری، و پیوستن دانشجوی برگزیده به بازار کار انیمیشن.

جوایز این بخش:
• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

 همچنین به منظور نزدیکی آموزش دیدگان دانشگاهی با دنیای حرفه ای
 انیمیشن، برندگان تمامی بخشها بر اساس تفاهم نامه موجود به عنوان

مشاور در بخش تولید به «مرکز صبا» معرفی خواهند شد.

شیوه اجرایی و تکنینک آثار در تمامی بخش ها آزاد می باشد.

بخش جنبی:
ویژۀ دانش آموزان و آثار خالق

دستاوردهای می توانند  انیمیشن  رشتۀ  هنرستان  مقطع   هنرجویان 
خود را در زمینه های فیلم کوتاه، متحرک سازی، طراحی شخصیت و

فضا را جهت شرکت در این جشنواره به دبیرخانه ارسال نمایند.
• هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه اثر در این بخش ارسال کند.

 • آثار باید با پسوند MOV یا MP4 ، با کدک H.264 و با کیفیت و حجم
مناسب ارسال گردند.

Aparat یا Vimeo ارسال آثار از طریق لینک قابل دانلود وبسایت های • 
و یا به صورت مستقیم به تلگرام دبیرخانه جشنواره امکان پذیر است.
 • آثار تصویری باید با پسوند JPG یا PNG و با کیفیت و حجم مناسب

(حداکثر ۲۰۰۰ در ۲۰۰۰ پیکسل) ارسال شوند.
• ارسال مشخصات و اطالعات تماس به همراه اثر الزامی است.

• نام گذاری فایل ارسالی باید به صورت:
(نام بخش_ نام شرکت کننده_شماره اثر) و مانند نمونه زیر باشد:

Honarjoo_ParastooCardgar_1.mp4

هیات داوران این بخش:

مریم کشکولی نیا، حسین مرادی زاده، مهدی خرمیان

جوایز این بخش:

• نفر اول ۱۵ میلیون ریال
• نفر دوم ۱۰ میلیون ریال
• نفر سوم ۵ میلیون ریال

شرایط شرکت در مسابقات:
 برای دانشجویان ارائۀ شماره دانشجویی، نام دانشگاه و تصویر کارت
 دانشجویی، و برای فارغ التحصیالن شماره دانشجویی، نام دانشگاه و
 ارائۀ تصویر از صفحۀ نخست رساله شان با ذکر نام دانشگاه، و برای

هنرجویان ذکر نام هنرستان و شهر محل سکونت الزامی است.

زمان بندی جشنواره:

۲. آخرین مهلت ارسال آثار: سه شنبه یکم آبان ماه ۹۷
۳. مراسم افتتاحیه: شنبه ۲۶ آبان ماه ۹۷

۴. مراسم اختتامیه و اهدای جوایز: چهارشنبه ۳۰ آبان ماه ۹۷

نشانی و اطالعات تماس دبیرخانه جشنواره:

 آدرس: تهران، خیابان آزادی، بین خیابان های خوش و آذربایجان،
 نبش کوچه کامیاران، شماره ۲۵۲ ، دانشگاه سوره، طبقه دوم،

گروه انیمیشن

 ایمیل کانون انیمیشن:
 کانال تلگرام کانون انیمیشن:

 تلگرام دبیر جشنواره:
 تلگرام دبیرخانه جشنواره بانگ پویایی:

animation@soore.ac.ir
@Animation_Soore
@sajjadsabour
@Soore_Animation_Festival

نکته: دبیرخانه حق استفاده از آثار ارسال شده در تبلیغات و نمایش
آن ها را با ذکر نام صاحب اثر برای خود محفوظ می دارد.


