
 موسســـه آوای هنـــر ســـامت از ســـوی وزارت بهداشـــت، درمـــان و آمـــوزش پزشـــکی بـــا 
هـــدف بسترســـازی تولیـــد فناوری هـــای دیجیتـــال و بـــا شـــعار )رســـانه های دیجیتـــال، نبـــض 
ــد. ــزار می نمایـ ــامت را برگـ ــال سـ ــانه های دیجیتـ ــی رسـ ــنواره ملـ ــامت(، جشـ ــدن سـ ــی شـ  اجتماعـ
ـــار  ـــد و انتش ـــيوه های تولي ـــا و ش ـــاختن ابزاره ـــون س ـــا دگرگ ـــات ب ـــات و اطاع ـــن ارتباط ـــای نوي فناوری ه
اطاعـــات و همچنيـــن فراهـــم آوردن بســـتر تبـــادل و نشـــر آســـان و گســـترده اطاعـــات، موجـــب تحـــوالت 
ــای  ــت. ابزارهـ ــده اسـ ــه گرديـ ــوزش جامعـ ــانی و آمـ ــاع رسـ ــای اطـ ــانه ها و ابزارهـ ــن در رسـ بنياديـ
حاصـــل از ايـــن فنـــاوری نويـــن، از ســـويی شـــيوه های پديـــد آوردن و نشـــر بســـياری از محصـــوالت را 
دگرگـــون ســـاخته و از ســـوی ديگـــر رســـانه ها و اشـــکال تـــازه ای از آثـــار را پديـــد آورده اســـت کـــه 
تـــا ســـال های پايانـــی قـــرن گذشـــته ميـــادی، ســـرعت و وســـعت دامنـــه انتشـــار، جذابيـــت، تنـــوع 
ــت.  ــده اسـ ــز نمی گنجيـ ــرد نيـ ــاب خـ ــل اصحـ ــا در تخيـ ــط آنهـ ــار توسـ ــل انتشـ ــوای قابـ ــم محتـ  و حجـ
ایـــن  شـــگرف  بســـیار  تاثیـــر  و  دنيـــا  در  دیجیتـــال  رســـانه های  و  فناوری هـــا  ســـريع  رشـــد 
فنـــاوری در زندگـــی امـــروزی، ابـــزار بســـیارمهمی بـــرای فرهنگ ســـازی و ارتقـــای ســـواد ســـامت 
و بـــه تبـــع آن ارتقـــای ســـامت، ایجـــاد کـــرده اســـت. در حـــال حاضـــر و در قـــرن 21 رســـانه های 
ایـــن  از  اســـتقبال  روز  بـــه  روز  و  بـــوده  دنیـــا  در  جمعـــی  رســـانه  تاثیرگذارتریـــن  دیجیتـــال 
 نـــوع رســـانه بیـــش از پیـــش ســـرعت می گیـــرد، ســـرعتی کـــه زمـــان و مـــکان نمی شناســـد.
بـــی شـــک تحقـــق اهـــداف عالـــی نظـــام ســـامت، در ســـال حمایـــت از کاالی ایرانـــی، تنهـــا بـــا جریان ســـازی 
ــوه  ــت انبـ ــتفاده از ظرفیـ ــازی، اسـ ــل جهـــت جریان سـ ــن عامـ ــت و مهمتریـ ــر اسـ ــی امکان پذیـ فرهنگـ
رســـانه ها و بویـــژه رســـانه های دیجیتـــال اســـت. جشـــنواره رســـانه های دیجیتـــال ســـامت بـــا 
ـــتفاده  ـــا اس ـــه ب ـــامت در جامع ـــازی س ـــدف فرهنگ س ـــا ه ـــامت و ب ـــدن س ـــی ش ـــرد کان اجتماع راهب
ـــاوری هـــای دیجیتـــال و توســـعه  ـــار نویـــن فن ـــرای تولیدآث از ظرفیت هـــای فضـــای مجـــازی، بسترســـازی ب
ـــت.  ـــه اس ـــکل گرفت ـــات ش ـــاوری اطاع ـــر فن ـــی ب ـــامت مبتن ـــای س ـــای نوپ ـــب وکاره ـــای کس ظرفیت ه



 استفـــاده از ظـــرفیت بـــاالی رســـانـــه هــای دیـــجیتـــال در ارتـــقای ســـواد ســـامت جــامعــه
  جــریان ســـازی و بستـــرســـازی بـــرای تـــولیــد و تـــوسعـــه مــحتـــوای دیجیـتـــال ســـامـــت
 شنـاسایی تـولیدکنندگان آثار دیجیتال سـامت و تشکیل بانک اطاعاتی جهت ارایه خدمات بهینـه 
 کـــمک بــــه توسعـــه کســب و کــــارهــای نـوپــــا  )استــــارت آپ هـــای دیــجیتـــال ســـامـــت(
 کــاهش هـــزینه و تسهیـــل دستـــرسی عمـــومی  به تولیـــدات سامت در هر زمان و هـــر مکان
 حمایت از افراد، مراکز، مؤسسات، تشکل ها و شرکت های فعال در حوزه تولید آثار و محصوالت سامت
ایجاد بستر رقابت میان تولیدکنندگان رسانه های دیجیتال سامت در جهت رشد، شکوفایی و 

همچنین رونق بخشی به بازار داخلی و صــادرات در  این صنعت

 بازی های رایانه ای )بازی های حرکتی، بازی های آناین، بازی های کنسولی  و  یا پی سی، بازی های فلش(
 تلفـــن همـــراه )بـــازی هـــــــای تلفـــن همـــراه، نـــرم افزارهـــای تلفـــن همـــراه، پیامـــک، ســـرویس های 

تلفـــــن همــــراه و اپـــراتورهای همراه(
 نرم افزارهای رایانه ای)نرم افزارهای بیمارستانی، نرم افزارهای چندرسانه ای، نرم افزارهای کاربردی(

 وب سایت و وباگ اطاع رسانی و آموزشی
ــانه های  ــامت، سامــــ ــک س ــات الکترونی ــامت )خدم ــک س ــات الکترونیــــ ــا و خدم  سرویس هـــ
فیلــم و موسیقـــــی آنایــن، سرویس هــــــای الکترونیـــــک آموزشــی، تلویزیون هــای تعاملــــــی و...( 
 شــبکه های اجتماعــی) پیام رســان ها، کانال هــای ســامت شــبکه های اجتماعــی، گروه هــای ســامت 

شبــــکه هـــای اجتماعی، صفحـــات شخصـــی سامت محـــور در شبکه هــــای اجتماعی(
  ســامانـــه هـــای هوشمنـــد سامت )اینترنـــت اشیــــا و سـامت، واقعیـت افزوده سامت و...(

 هنـــرهــــای دیـــجیتــــال )نماهنــــگ، عکـــس، دابـــسمـــش، پـــویانمـــایی و...(

بخـــش هـــای جشنـــواره:

 شتــــاب دهنــــده برتــر سامت
 استارت آپ برتر سامت

 شـــرکت برتر در حوزه تولیـــد رسانه های دیـــجیتال
 مقاالت و پژوهش های مرتبط با رسانه های دیجیتال

 دانشگاه ها، سازمان های مردم نهاد و دستگاه های برتر در حوزه تولید رسانه های دیجیتال سامت
 بخش بین الملل )آثار دیجیتال ایرانی که توانسته است در کشورهای دیگر فروش داشته باشد(

بخـــش جنـــبــی:

اهـــداف جــــشنــــواره:



روند داوری جشنواره  رسانه هاي ديجيتال سامت به شرح زیر است:
 الــف- دســته بنــدی و غربالگــری آثــار رســیده: نخســتین گام در فرآینــد داوری، تطبیق آثار ارســال 
شــده بــه دبیرخانــه جشــنواره بــا شــاخص های اصلــی و شــرایط عمومــی هــر بخــش می باشــد کــه بــا 

غربالگــری، آثــاری کـــــه فاقــد شــرایط مورد نیـــــاز باشــند از روند داوری کنـــــار گذاشــته می شونـــــد.
 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.

تمامـــی آثـــار و خدمـــات مرتبـــط بـــا تامیـــن، حفـــظ و ارتقـــای ســـامت جســـمی، روانـــی، اجتماعـــی و 
ــد. ــرکت کننـ ــنواره شـ ــن جشـ ــد در ایـ ــوی می تواننـ معنـ

موضوعات جشنواره:

 ثبت نام و ارسال آثار: از 10 اردیبهشت لغایت 15 مرداد ماه
 غـربـــالـگــری آثـــار: 15 مـــرداد ماه لغـــایت 30 مـــرداد ماه

 داوری ســـاختاری و محتوایی: 1 شهــریور لغــایت 15 شهریور 
 اختتامیه جشنواره به همراه نمایشگاه آثار: 16 مهرماه 1397

گاه شمار جشنواره:

روند داوری جشنواره:

 آثار متقاضی شرکت در جشنواره می بایست در سایت ساماندهی به نشانی www.samandehi.ir ثبت 
شده و مجوزهای خود را از مرکز توسعه رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی دریافت کرده باشند.
 اثــر و اجــزاء بــه کار رفتــه مغایــر قوانیــن و مقــررات جــاری کشــور، فرهنــگ و ارزش هــای دینــی و 

ملــی و امنیــت ملــی جمهــوری اســامی ایــران نباشــد.
ـــامی  ـــوری اس ـــاری جمه ـــررات ج ـــن و مق ـــق قوانی ـــار، طب ـــدگان آث ـــوی پدیدآورن ـــادی و معن ـــوق م  حق

ـــد. ـــده باش ـــت ش ـــران رعای ای

شرایط شرکت در جشنواره: 



 هـــر متقاضی مــــی توانـــد حداکثــــر 5 اثر 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. 
ـــد و  ـــتفاده می کنن ـــان اس ـــب یکس ـــه از قال ـــت و ... ک ـــل، دیاب ـــل س ـــابه مث ـــه ای و مش ـــار مجموع  آث
ـــا در  ـــمندیم ت ـــان خواهش ـــذا از متقاضی ـــد. ل ـــاب می آین ـــه حس ـــر ب ـــک اث ـــد، ی ـــوا متفاوتن ـــا در محت تنه

ایـــن مـــوارد یــــــک اثـــر را بـــــــه عنوان منتخـــب شـــرکت دهنـــد.
 هـــر شـــرکت کننـــده بایـــد 3 نســـخه از هـــر اثـــر را بـــا تمـــام تجهیـــزات جانبـــی و نیازهـــای آن -ماننـــد 
تجهیـــزات مکمـــل ســـخت افزاری، قفل هـــای ســـخت افزاری و نرم افـــزاری، کدهـــای فعال ســـازی و 
ســـریال های الزم، کتاب هـــای جانبـــی و قـــاب – را بـــه همـــراه کـــد رهگیـــری تـــا پایـــان مهلـــت ثبـــت 
ـــال  ـــوولیتی در قب ـــه مس ـــد. دبیرخان ـــال نمای ـــتاز ارس ـــت پیش ـــا پس ـــنواره ب ـــه جش ـــرای دبیرخان ـــام ب ن

ـــد را نخواهـــد داشـــت.  ـــاری کـــه امـــکان نصـــب و داوری ندارن آث
کلیــه آثاری که از سال 1394 بـــه بعــد ساختــه شده اند مـی توانند در جشنـواره شرکت نماینـد.  

جوایز برگزیدگان: 

   بازی هــای رایـــانه ای:  
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.
   نرم افزارهای رایانه ای: 

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.
   شبـــکه های 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

   سامانه های 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:

دانشگاه ها، سازمان های مــردم نهاد و دستگاه های برتر در حوزه تولید رسانه های دیجیتال سامت
تندیس جشنواره و دیپلم افتخار

شتـــاب دهنـده بـرتـر ســـالمت: تنــدیس جشنـــواره و دیپــــلم افتخـــار
شرکت در حوزه تولید رسانه های دیجیتال: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
 استــــارت آپ بـــرتـــر ســـالمت: تنـــدیس جشنــــواره و دیپـــلم افتخـــار

 مقاالت و پژوهش های مرتبط با رسانه ها و خدمات الکترونیک سالمت: تندیس جشنواره و دیپلم افتخار
بخـــش بین الملل: تنـــدیس جشنـــواره و دیپـــلم افتـــخار

    آدرس دبیرخانه جشنواره:
شهــرک غـــرب، خیـــابـان ایـــوانک شـــرق، خیــــابان فــــامک شمـــالی، کــــوچه چهـــارم، پــــاک 28   

i n f o @ h d m f . i r   |   w w w . h d m f . i r   |   0 2 1 9 6 0 1 5 2 7 8 تلفن : 

کلیه موسسات، شرکت ها، سازمان های دولتـــی، خصوصـی و مردم نهاد و اشخاص 
w w w . h d m f . i r حقیقـــی جهت ثبت نام مــی تواننــد به سایت
مراجعــه و نسبت به ثبـــت نــام در جشنـــواره و ارسال آثـــار خـــود به دبیــرخــانه

تـــا پایان مهلـــت ثبت نام اقـــدام نماینــد.


